
Zápis č. 02/2020 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 28. 05. 2020  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

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

 
 
Program:  

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

2. Správa o činnosti  
3. Záverečný účet obce za rok 2019  
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  
5. Zakúpenie traktora pre obce z prostriedkov EÚ 
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  Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ  a Jana STANKOVÁ  
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Marek PAULENDA  a Ľubomír BARTKO 
- poslanci obce schválili program zasadnutia. 

 
2.  Správa o činnosti 



Pani starostka informovala OZ o prácach, ktoré sa týkajú demolácie starej budovy KD a ObÚ. 
Ďalej informovala, že na búracie práce je podľa výberového konania vybratá firma s najnižšou 
sumou, t.j. 12 000,- €. V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000,- €.  
Budova je už odpojená od elektrickej siete, samozrejme išlo to na naše náklady. Cenová ponuka 
prišla na 1 500,- €. V tej cene je už aj započítaná prípojka, ktorá bude slúžiť pri výstavbe. 
V rámci toho pani starostka dala vymeniť 100 A istič za 32 A. Samotná táto skrinka sa následne 
po dokončení stavby namontuje na budovu.  
Počas odpájania sa vyskytol nečakaný problém. Telekomunikačná budova, ktorá je vo dvore 
bola napojená cez náš KD. Na základe telefonátov mala pani starostka pracovné stretnutie 
s pracovníkmi Telekom a. s., ktorého sa zúčastnili aj pracovníci s SSD a. Pre firmu Telekom 
a.s. je to vyvolaná investícia v hodnote cca 1000,- €, takže by sme to museli uhrádzať aj 
prekládku ich elektrickej rozvádzacej skrinky. Našťastie došlo ku kompromisu a obe strany sa 
dohodli na riešení, že Slovak Telekom zaplatí materiál a montáž a obec výkopové práce, ktoré 
sa uskutočnia počas výstavby KD a OU. 
Pani starostka ďalej informovala OZ o verejnom obstarávaní (VO) výstavby KD a OU. Na 
ponuku sa prihlásili 4 uchádzači. Odborne spôsobilá komisia posúdila, že uchádzač, ktorý mal 
najnižšiu ponuku mal 4 oblasti podhodnotené. Uchádzač bol oslovený, aby tieto oblasti 
položkovite rozpísal, pričom sa  už cena diela navýšila. Nakoľko nedodržal podmienky VO 
komisia ho z tejto súťaže vylúčila. Tento uchádzač sa v stanovenej lehote odvolal na Úrad 
verejného obstarávania, ktorý si od nás vyžiadal celú dokumentáciu VO.  Momentálne musíme 
čakať a nemôžeme podnikať ďalšie kroky. Po uzatvorení a vyhodnotení VO predpokladáme 
začať s výstavbou od 1. júla najneskôr však 1. augusta.  
 
Pani starostka informovala OZ, že sa začala realizovať aj posledná časť výmeny oplotenia 
cintorína. Obrezali sa tuje z jednej strany do výšky 2 m. Odpílil sa plot a vytrhali sa betónové 
stĺpiky. Z vonkajšej strany bude múrik zakrytý hrubším štrkom, aby zakryl pôvodný múrik 
plota, ktorý tam zostal a aby sa mohla  pretekať z cesty dažďová voda.  
 
V obci sa nám rozbehla aj výstavba rodinných domoch. Stavebné povolenia majú už Gondovci 
(Psica); J. Bartko (Bartkovci), v riešení sú ešte p. Vilhan zo Sliača, ktorý si odkúpil pozemok 
u Horných Chovancov, A. Výboh v centre obce, ktorý zbúral pôvodný dom a namiesto neho 
chce postaviť nový. Je záujem aj o odkúpenie pozemkov v našej obci, pani starostka poskytne 
prípadne kontakt na majiteľa a záujemcovia si to musia riešiť sami.  
 
Ďalej p. starostka informovala, že sa na parku v centre obce spílili stromy, čo boli v havarijnom 
stave. Opílili sa aj stromy-konáre okolo elektrického vedenia pri pražiarni kávy Barzzuz s. r. o. 
(bývali cestari) a oproti pošte.  
 
Zrealizovala sa aj výmena vodomerov. Výmenu robili pracovníci na etapy, cez 100 ks 
vodomerov. 
 
Ďalej sa vykonala revízia hydrantov s firmou s ktorou máme zmluvu.  Po obci sú označené 
a jeden bol nefunkčný, ktorý sme museli opraviť.  



Čo sa týka vodovodných prípojok, tak sa nám na obecný vodovod pripojili dvaja obyvatelia 
(Pavlenda s. č.: 130, Ferienčíková s. č. : 140) a na kanalizáciu jeden občan (Rajčok s. č.: 132)  
 
Pani starostka oslovila pracovníkov, ktorý frézovali cestu aby odfrézovali aj ten kúsok pred 
predajňou Môj obchod aby to bol taký jednotný celok pred vstupom na parkovisko.  
Táto firma nám poskytla aj zadarmo asfaltovú drť, ktorú pani starostka ponúkla občanom.  
 
 

3.  Záverečný účet obce za rok 2019  
- pani starostka elektronicky zaslala záverečný účet OZ na vyjadrenie. Navrhujeme aby sa 
prebytok hospodárenia vo výške 42 443,62 € presunulo na rezervný fond. S touto sumou 
počítame aj pri výstavbe KD a ObÚ.  
- pani starostka ďalej informovala, že rozpočet na rok 2020 sa bude musieť opraviť a to z toho 
dôvodu, že na minulom zasadaní OZ sa schválil úver v hodnote 290 000,- €. Kvôli tomu 
musíme upraviť príjmovu a zároveň aj výdavkovú časť rozpočtu v rovnakej sume t.j. 290 000,- 
€. OZ schválilo záverečný účet bez výhrad.  
 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019  
- pán Ing. Ivan Sivok spracoval súhlasné stanovisko k záverečnému účtu. OZ berie na vedomie 
toto stanovisko.  
 
            5. Zakúpenie traktora pre obce z prostriedkov EÚ 
- pani starostka už na minulom OZ informovala, že máme možnosť získať finančné prostriedky 
s MAS Podpoľanie, ktoré by sme využili na zakúpenie traktora. K žiadosti je potrebné priložiť 
aj uznesenie, že OZ súhlasí o uchádzanie sa týchto finančných prostriedkov. OZ prijalo toto 
uznesenie.   
 
           6. Rôzne 
- poslanec Ing. Mašlej Vladimír sa informoval, či budú tento rok ekumenické bohoslužby.  
Pani starostka mu odpovedala, že asi pravdepodobne sa tento rok ekumenické bohoslužby 
nebudú konať.  
Pánovi Ing. Mašlejovi sa sťažovala jedna občianka, že jeden občan vyhadzuje psie výkali 
k cintorínskemu plotu.  
 
        7.  Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
V Slatinských Lazoch 08. 06. 2020                                                   
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

1) Mgr. Eva HAZLINGEROVá        .................................................... 
2) Jana STANOKOVÁ                   .................................................... 
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