Zápis č. 05/2019
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 12. 12. 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
•
•
•
•
•

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

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

Bartko Ľubomír – poslanec
Ing. Sivok Ivan – kontrolór obce

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie,
schválenie programu
2. Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2020
3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2020
4. Schválenie ustanovujúcich dokumentov DHZO
5. Nájom pozemkov verejných priestranstiev
6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
7. Správa o činnosti
8. Zimná údržba chodníkov a komunikácií
9. Riešenie realizácie chodníkov v obci
10. 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 Ing. Vladimír MAŠLEJ a Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ

-

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Jana STANKOVÁ a Marek PAVLENDA
poslanci obce schváli program zasadnutia.

2.
Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2020
- pani starostka informovala PZ o zmenách vo VZN, ktoré boli zverejnené na web stránke
a informačnej tabuli obce.
Vo VZN č. 1/2020 sa bude zvyšovať len poplatok za komunálny odpad. Obec nesmie doplácať
na komunálny odpad. Doteraz obec doplácala cca 1,5 €/obyvateľa. V budúcom roku dochádza
aj k zvýšeniu poplatku za tonu uloženého nevytriedeného odpadu a to z 10 € na 22 €. /Poplatok
závisí od miery vytriedenosti/. Naša obec vytvorí počas roka cca 80 t nevytriedeného odpadu.
Zo zvýšenia poplatku to vychádza na občana 1,50 € a tak v návrhu je zvýšenie ročného poplatku
na obyvateľa zo 16,-€ / 19,- €.
- ďalej pani starostka informovala, že vo VZN č. 10/2020 je v budúcom roku potrebné zvýšiť
aj cenu odobratej pitnej vody nakoľko je vodovod už starší a jeho náklady na opravu sú čoraz
väčšie. V budúcom roku nás čaká aj výmena vodomerov cca 100 ks, ktorá vyplýva zo zákona
č. 157/2018 Z. z.. V návrhu je zvýšenie o 0,10 € / m3 rovnako ako u FO tak aj u PO, t. j. nová
cena za odber vody by bola nasledovná: FO: 0,70 € / m3 ; PO: 0,80 € / m3 .
Poslancom M. Pavlenda sa vyjadril, že by sa mohla zvýšil len o 0,05 € / m3 . Pani starostka mu
odpovedala, že aj cena materiálu a vykonaných prác ide hore. Takže náklady sú ohľadom
vodovodu sú vysoké a je opodstatnené zvýšenie o 0,10 € / m3 .
- pani starostka informovala o zvýšení dotácie vo VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie pre
školy a školské zariadenia. Je to presne vypočítaná suma, ktorá sa vypočítava z výkazov
EDUzber a koeficienta na to určeného.
Obecné zastupiteľstvo tieto návrhy vo VZN č. 1/2020; VZN č. 10/2020 a VZN č. 3/2020
schválilo.
3.
Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020
- pani starostka informovala, že rozpočet je vyrovnaný. Pani starostka informovala, že je
v rozpočte počítané aj s výmenou oplotenia poslednej strany cintorína. Ďalej sú zahrnuté aj
náklady na demoláciu starého KD a ObÚ. Pani starostka nasledovne odovzdala slovo
ekonómke obce E. Fojtíkovej, ktorá OZ ozrejmila niektoré položky v rozpočte. Pripomenula,
že rozpočet je iba informatívneho charakteru a v priebehu roka je nutné prispôsobovať podľa
potreby.
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2020
- stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu je kladné a odporúča schváliť návrh rozpočtu na
rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo tento rozpočet na rok 2020 schválilo a zobralo na vedomie rozpočet na
roky 2021 a 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu.
4.
Schválenie ustanovujúcich dokumentov DHZO
- pani starostka informovala, že máme vyškolených 10 členov DHZO vrátane veliteľa. Takže
oficiálne máme zriadený DHZO od 01. 01. 2020, ktorý musí mať schválené aj štandardné

dokumenty t.j. Štatút DHZO a Zriaďovaciu listinu DHZO. Po schválení týchto dokumentov je
potrebné vymenovať veliteľa DHZO. Pani starostka navrhuje za veliteľa DHZO Miroslav
Tereňa; t. b.: Slatinské Lazy 168, ktorý sa už dlhodobo a dobrovoľne venoval DHZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto dokumenty a vymenovalo za veliteľa DHZO M. Teraňa.
5.
Nájom pozemkov verejných priestranstiev
- pani starostka bližšie informovala OZ o nájomných zmluvách, ktoré sú uzatvorené na
pozemky pod parkom v centre obce a škol. futb. ihriskom spolu s Klokočským otočiskom.
Po diskusii sa OZ zhodlo na tom, že sa uzatvorí nájomná zmluva pod parkom v centre obce.
Ohľadom druhej nájomnej zmluvy za OZ zhodlo, že pod otočiskom za pozemok nebude
prenajímať za takýchto podmienok aké si majiteľ zadal. Na pozemok, na ktorom je školské
ihrisko pani starostka navrhla uplatniť si právo zriadenia vecného bremena zo zákona 66/2009
Z.z.
6.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

- OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti od pána Ing. Sivoka – kontrolóra obce
7.
Správa o činnosti
- pani starostka informovala o pracovných činnostiach hospod. pracovníkov. Zakúpili sme nové
lopaty a metly na zimnú údržbu. Na snežnej fréze si urobili predsezónnu údržbu. V týchto
dňoch porozvážali kompostéry.
Ohľadom výstavby nového KD a ObÚ pani starostka pracuje na stavebnom povolení. Na
podnet OÚ ŽP bolo potrebné prerobiť PD. Pani starostka oslovila dotknuté inštitúcie
o vyjadrenie k PD. Bude potrebné urobiť verejné obstarávanie, ktoré sa bude realizovať cez
vestník.
8.
Zimná údržba chodníkov a komunikácií
- pani poslankyňa Mgr. Hazlingerová sa informovala, či by nebolo možné aby hosp. pracovníci
udržiavali ulicu v osade Dolní Chovancovci. Zároveň požiadala o zakúpenie posýpacieho
materiálu do tejto časti obce ako i o zakúpenie kontajnera na posypový materiál, ktorý by podľa
potreby používali.
9.
Riešenie realizácie chodníkov v obci
- pani poslankyňa Mgr. Hazlingerová sa informovala, ohľadom doriešenie pozemkov na
vybudovanie chodníka s oporným múrom od zastávky k ich osade. Pani starostka jej
odpovedala, že už v tejto veci informovala na jednom z minulých PZ a momentálne sa s tým
nezaoberala. Opakovane sa k tejto téme vráti a pripraví podklady a na budúcom plenárnom
zastupiteľstve sa táto téma otvorí.
10.
Záver
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť a popriala
krásne vianočné sviatky.
V Slatinských Lazoch 18. 12. 2019

Zapísala: Anna Stanecká
Overovatelia zápisnice:
1) Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ ....................................................
2) Ing. Vladimír MAŠLEJ

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

