Zápis č. 02/2020
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 10. 08. 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:
•
•
•
•
•

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

Ostatní prítomní:
• Anna Stanecká – zapisovateľka
• Erika Fojtíková – ekonómka
• Ing. Sivok Ivan kontrolór obce
Ospravedlnení:
•

Paulenda Marek – poslanec

Program:
1.
Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie,
schválenie programu
2.
Správa o činnosti
3.
Rôzne
4.
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 Ľubomír BARTKO
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ a Jana
STANKOVÁ
- poslanci obce schváli program zasadnutia.

2. Správa o činnosti
- pani starostka informovala OZ o vykonaných búracích prácach s drvičom. Búracie
práce prebehli v súlade so vysúťaženou firmou PEMAXplus spol. s r. o. podľa
výberového konania. Výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom č. 343/2015
o verejnom obstarávaní. Oslovili sme 3 firmy, najnižšia cena bola 12 000,- € . Časť
betónovej drte bola použitá do spodnej časti základov a so zbytkom bude spevnený
dvor a okolie budovy. Ďalej pani starostka informovala o VO na stavebnú firmu, ktorá
bude stavať ObÚ a KD. Vyskytli sa menšie komplikácie nakoľko firma, ktorá poskytla
najnižšiu cenu po výzve predložila rozpočtovanie jednotlivých položiek vo vyššej
výške ako bolo stanovené v súťaži VO. Na základe toho nesplnila podmienku a bola
vylúčená zo súťaže. Firma Sayrus s. r. o., ktorá ako druhá navrhla najnižšiu sumu
vyhrala súťaž vo VO. Táto firma nastúpila 8.7.2020 a začala stavebné práce. Stavebné
práce idú podľa zadaného harmonogramu. Ďažďová voda nám robí komplikácie aj na
stavbe, kde sa pri kopaní prípojky musí čakať na klesnutie vody.
Mali sme kontrolný deň na ktorom kontrolujeme všetky použité materiály, dokumenty
a aby sa išlo podľa projektovej dokumentácie. V tomto bode pani starostka požiadala
OZ o prijatie uznesenia ohľadom financovania tejto stavby . Už na minulých
zasadaniach OZ sa rokovalo, že výstavba sa bude financovať z úveru a z rezervného
fondu. Spolu máme v rezervnom fonde 111 678,27 € z toho je 42 443,62 € na bežnom
účte. Celý tento rezervný fond sa použije na výstavbu a aj na úhradu búracích prác.
Rozvojová banka Slovenska má podmienku, že čerpať úver môžeme iba keď
vyčerpáme rezervný fond.
- tento rok nám voda zaplavuje 3 miesta. Najväčšmi to zaplavuje RD s.č. 103 pani
Homoľovej. Zlieva sa jej do dvora z obidvoch strán. Pri tom množstve nestíha stekať
do rigola. Cez osadu Jombíkovci zaplavuje cestu, taktiež z obidvoch strán. Tam bager
už aj prehĺbil garát ale aj tak to nestíha. Ďalšie miesto je na novej ulici, kde voda steká
do dvora p. Mamoňa.
- pani starostka informovala, že spoluorganizujeme akciu p. Bechera, ktorý spája tri
obce. Akcia nesie názor „Tri pramene Podjavoria“ t. j. V. H. Kalinka, Klokoč a naša
obec. Medzi obce sa rozdelili úlohy. My máme poskytnúť ihrisko a zabezpečovať
poriadok na akcii a výber konzumného. Do našej obce zavíta množstvo folklórnych
súborov a skupín. Dohli sme sa, že každá obec zafinancuje po 500,-€. Ostatné by sa
malo vyfinancovať z výberu konzumného vo výške 3,- € na osobu.
- Samosprávy majú zmenenú finančnú situáciu lebo nám krátia podielové dane vo
výške 10% mesačne. Celkovo nám budú podielové dane krátené cca o 20 000,- €.
ZMOS rokuje s vládou SR o dofinancovaní obcí.
- pani starostka ďalej informuje, že obec má schválenú dotáciu na WIFI pre Teba, ktorá
trvá už veľmi dlho. Už sa nám zmenili aj podmienky a dodávateľ neručí, že sa zmestí
do sumy. Máme v obci aj niekoľko odporcov, ktorí nechcú voľne dostupnú WIFI. Pani

starostka navrhuje aby sa od zmluvy odstúpilo, lebo pri navýšení sumy budeme musieť
hradiť vyššiu spoluúčasť. OZ sa zhodlo na tom, že sa od tejto zmluvy odstúpi.

8.
Záver
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.
V Slatinských Lazoch 24. 08. 2020
Zapísala: Anna Stanecká
Overovatelia zápisnice:
1) Ľubomír BARTKO

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

2) Ing. Vladimír MAŠLEJ ....................................................

