
Zápis č. 05/2020 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 10. 12. 2020  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

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

 
Ospravedlnení: 

• Bartko Ľubomír – poslanec  
 
 
Program:  

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

2. Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2021 
3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 
5. Správa o činnosti 
6. Zimná údržba chodníkov a komunikácií  
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  poslanci Jana STANKOVÁ  a Marek PAULENDA  
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ  a Ing. 

Vladimír MAŠLEJ 



- poslanci obce schváli program zasadnutia. 
 
2. Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2021 

- OZ boli zaslané návrhy VZN na preštudovanie elektronickou poštou. OZ po prerokovaní 
a prijatou zmenou schválili všetky navrhované VZN na rok 2021. Najdlhšie sa poslanci 
zaoberali výškou poplatkov za psov, kde boli podané pozmeňujúce návrhy zo strany poslanca 
M.Paulendu. Navrhnuté zmeny boli zapracované do prijatého VZN. 

3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021 
- navrhovaný rozpočet bol  taktiež zaslaný e-mailom na preštudovanie. Pani starostka 
informovala OZ, že rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný a sú v ňom zapracované všetky bežné 
potreby obce včetne úrokov a splátky úveru podľa úverovej zmluvy, dotácie pre školské 
zariadenia, bežné opravy budov, ciest a vodovodu. Následne odovzdala slovo pani ekonómke 
p. E. Fojtíkovej. Pani ekonómka vyzvala OZ k prípadným otázkam k návrhu rozpočtu. OZ 
rozpočet na rok 2021 schválilo tak ako bol navrhnutý.  

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 
- kontrolór Ing. I. Sivok nemá námietky k rozpočtu a predložil stanovisko OZ. OZ zobralo na 
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.  
 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 
- OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti od pána Ing. Sivoka – kontrolóra obce  

5. Správa o činnosti 
- pani starostka informovala OZ o priebehu výstavby nového KD. Každý týždeň je stretnutie 
kompetentných ohľadom odkomunikovania následnej etapy výstavby. Práce idú podľa 
časového harmonogramu. Úhrady za vykonané práce už idú zo schváleného úveru.  
- ďalej pani starostka informovala OZ o priebehu testovania na obidvoch kolách. Poďakovala 
sa za pomoc a účasť.  
- pani starostka informovala OZ o tom, že na obec prišla žiadosť od občanov ( p. Šustek, p. 
Homoľová, p. Fajčík, p. Parničan) ohľadom pripojenia sa na obecný vodovod Lohyňa.  
Pani starostka s OZ prediskutovala možné riešenie na prípojku, ktorá by viedla od cintorína. Dá 
vypracovať cenovú ponuku, koľko by to stálo. Každý občan si však bude musieť sám 
vybudovať šachtu s prípojkou s čím žiadatelia súhlasia.  
- pani poslankyňa p. Mgr. Hazlingerová sa informovala ohľadom doplnenia  verejných lámp 
v časti obce Dolní Chovancovi. Pani starostka jej odpovedala, že tieto lampy sú už doplnené 
v počte 2 ks  
- ďalej pani starostka informovala OZ o výmene hlavných vodomerov pred bytovkami 199 – 
203 v súlade s platným zákonom  
- bol vykonaný zber elektro odpadu. Tento rok sa nekonal zber elektro odpadu po obci ale 
občania museli sami doviezť elektro odpad na zberné miesto a následné z tohto miesta ho 
odniesla zberová spoločnosť.  
- pán poslanec sa informoval o možných odmenách pre pracovníkov ObÚ, ktoré by ešte spĺňali 
novelu Zákonníka práce ohľadom 13. – 14. platu. Pani starostka vysvetlila, že na vyplácanie sú 
presne stanovené podmienky, ktoré nespĺňame. Bude však uvažovať o bežných odmenách. 



 
 

6. Zimná údržba chodníkov a komunikácií  
- pani starostka informovala, že neprišlo k zmene zabezpečovania odhŕňania snehu. Túto 
činnosť nám naďalej bude vykonávať zazmluvnený p. M. Chovanec s.č. 167.  
Hospodáriacim pracovníkom boli zakúpene metly a lopaty. Po revízii je pripravená aj snežná 
fréza. Na jednotlivé osady boli už minulý rok zakúpené nádoby na  posyp, ktoré sú už naplnené 
posypovou soľou a lopatkou.  
 
8.       Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
V Slatinských Lazoch 12. 01. 2021                                                   
 
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

1) Jana STANKOVÁ        .................................................... 
 
2) Marek PAULENDA   .................................................... 
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