
Zápis č. 01/2021 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 08. 04. 2021  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

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

Ospravedlnený:  
•   Marek Paulenda – poslanec 

 
Pozvaný:  

• Simona Riňáková – riaditeľka SZUŠ Slatinské Lazy  
 
 
Program:  

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

2. Voľba hlavného kontrolóra obce  
3. Prerokovanie zámeru predaja bytu s. č. 199 
4. Správa o činnosti ZUŠ, kontrola dotácie 
5. Správa o činnosti obce  
6. 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 Ing. Vladimír 

MAŠLEJ  
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Jana STANKOVÁ  a Ľubomír BARTKO 



- poslanci obce schválili program zasadnutia. 
 
2.  Voľba hlavného kontrolóra obce  

Pani starostka informovala OZ, že na VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA, bol iba jeden 
záujemca. Obálku doručil terajší kontrolór  Ing. Ivan Sivok. Pani starostka otvorila obálku 
v ktorej boli všetky náležité dokumenty, ktoré odovzdala OZ k nahliadnutiu. OZ odsúhlasilo na 
obdobie 6 rokov vo funkcii hlavného kontrolóra obce   Ing. Ivana Sivoka.  
 

3.  Prerokovanie zámeru predaja bytu s. č. 199   
Pani starostka informovala OZ o vypracovaní znaleckého posudku na 4 izb. byt s výmerou 
108,25 m2 vo vlastníctve obce. Znalecký posudok vypracoval Ing. Daniel Bartkovič, ktorý 
stanovil cenu bytu vo výške 42 100,- €. Predaj sa bude konať formou obchodnej verejnej 
súťaže. Všetky dokumenty budú zverejnené na web stránke obce i na verejnej tabuli. Cenové 
ponuky môžu záujemcovia podávať do konca apríla. OZ odsúhlasilo odpredaj bytu.  
 

4. Správa o činnosti SZUŠ, kontrola dotácie  
Pani starostka privítala na PZ pani riaditeľku SZUŠ Simonu Riňákovú a odovzdala jej slovo. 
Pani riaditeľka sa poďakovala za pozvanie a zároveň OZ rozdala Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti SZUŠ v Slatinských Lazoch. Pani riaditeľka informovala o fungovaní 
SZUŠ cez obdobie COVID-19. Poslanci nemali na pani riaditeľku žiadne otázky.  
  
            5. Správa o činnosti obce  
Pani starostka informovala OZ pokračovaní prác na výstavbe novej budovy KD a ObÚ. 
Pravidelne sa vykonávajú kontrolné dni za účasti projektanta, stavebného dozoru a 
konateľov stavebnej firmy. Momentálne sa pracuje na elektrine, vode a kúrení.  
 
Pani starostka informovala OZ o zrealizovaní vodovodných prípojok pre 4 občanom v časti 
obce pri cintoríne. Odborníkmi skonštatovali, že popri ceste nebude možné potiahnuť 
vodovodné potrubie lebo by sa narušila krajnice cesty. Do úvahy prichádza ďalšia možnosť 
a to, že by sa urobila vetva poza cintorín. Táto možnosť by navýšila náklady na pripojenie tejto 
časti obce na vodovod o 4000,- € .  
 
Pani Homoľová podala na ObÚ žiadosť o riešenie jej záplavovej situácie. Pani starostka už 
volala aj s p. Malatincom – konateľom Agrosev s. r. o., ktorý prisľúbil, že príjme nejaké 
opatrenia.   Starostka oslovila aj písala  BB RSC a. s.  aby prehĺbili garát, bude sa to realizovať 
v týchto dňoch.   
 
Pán poslanec Ing. Mašlej dal podnet na výsadbu kvetinového záhona pred Domom smútkom. 
Pani starostka túto požiadavku akceptuje ale nech dajú nejaký plán ako si to predstavujú. 
Taktiež by bolo potrebné dosadiť stromčeky popri chodníku na Šutňovej, lebo veľa vyschlo. 
 
           6. Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 



 
V Slatinských Lazoch 16. 04. 2021                                                    
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

1) Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ          .................................................... 

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