
Zápis č. 04/2020 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 16. 09. 2020  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

  
• Erika Fojtíková – ekonómka 

 
Ospravedlnení: 

• Stananková Jana – poslankyňa  
 
 
Program:  
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie,        
schválenie programu 
2. Správa o činnosti 
3. Prerokovanie prijatia úveru z Ministerstva financií SR 
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.  
- Overovatelia zápisnice boli určení  Ing. Vladimír Mašlej a Mgr.Eva Hazlingerová 
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Ľubomír Bartko a Marek  Paulenda. 

Poslanci obce schváli program zasadnutia. 
 

2. Správa o činnosti   

 Starostka obce informovala poslancov o postupoch prác na stavbe KD a OU. Práce idú 
podľa harmonogramu. Zatial boli vystavené dve faktúry, za mesiac júl a august, ktoré 
boli hradené z prostriedkov rezervného fondu. Po jeho vyčerpaní v hodnote 100 tis. €, 



čo bude už v mesiaci október /fa za september/  prejdeme k čerpaniu úveru. Pravidelne 
každý týždeň sú kontrolné dni za prítomnosti staveného dozoru. 

 Informovala tiež o tom, že z Ministerstva kultúry SR sme dostali dotáciu v hodnote 
6 000 € na dovybavenie krojmi FSk Podjavorie, ktoré je potrebné vyčerpať do konca 
roka 2020. 

 Z dôvodu povodní v časti Tereňovci, cesta do Tereňovej doliny /Vachalík/ a Pri 
cintoríne  obec zabezpečuje výkopové práce na prehĺbení garátov, taktiež starostka 
jedná a obrátila sa i písomne na Agrosev, s r.o., Detva o tom, aby na inkriminované 
polia siali v budúcnosti trvalotrávne porasty, ktoré by zabránili aspoň odplavovaniu 
ornice a stekala by čistá voda. K odstráneniu škôd poskytol i Agrosev Detva bager, 
Regionálna správa ciest Kriváň prehĺbila garáty od križovatky po futb.ihrisko, ktoré sú 
v ich správe. K odčerpávaniu vody v RD Homolová boli opakovanie prizývaní hasiči. 

 
3. Prerokovanie prijatia úveru z Ministerstva financií SR. V rámci tohto bodu starostka 
vysvetlila dôvody a spôsob čerpania návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obce a mestá 
z dôvodu výpadku podielových daní. MF vypočítalo pre každú obec výšku pomoci, o ktorú sa 
môžu samosprávy uchádzať. Pre našu obec je to 12 240 €. Nakoľko sme v rozpočte s touto 
čiastkou počítali tieto prostriedky nám budú na konci roka chýbať. Prostriedky je potrebné 
vyčerpať do konca roka 2020. Poslanci finančnú výpomoc od MF SR schválili. 
 
8.       Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
V Slatinských Lazoch, 16. 09. 2020                                                   
 
Zapísala: Ing. Darina Hroncová 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

1) Mgr. Eva Hazlingerová        .................................................... 
 
2) Ing. Vladimír Mašlej            .................................................... 
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