
Zápis č. 03/2021 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 20. 05. 2021  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
 
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. Záverečný účet obce za rok 2020, správa o plnení rozpočtu obce k 31. 12. 2020  
3. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu  
4. Prejednanie inventarizácie majetku obce vykonanej k 31. 12. 2020 
5. Správa o kontrolnej činnosti obce za rok 2020  
6. Prerokovanie a schválenie zmluvy na predaj bytu v bytovom dome s. č. 199 
7. Správa o činnosti starostky obce  
8. Rôzne  
9. 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.  Záverečný účet obce za rok 2020, správa o plnení rozpočtu obce k 31. 12. 2020 
- pani starostka odovzdala slovo pani ekonómke Erike Fojtíkovej. Pani ekonómka zaslala pred 
zasadaním PZ podklady k záverečnému účtu. Poinformovala OZ o jednotlivých operáciách 
v záverečnom účte. Celkové hospodárenie obce za rok 2020 sa ukončilo prebytkom 
hospodárenia vo výške 23 588,37 €. Ekonómka navrhla previesť celý prebytok do rezervného 
fondu, čo poslanci aj schválili. 
Poslanec M. Paulenda sa informoval o výške financií pre  stavebný úrad, či pokrývajú celkové 
náklady na chod SÚ.  Pani ekonómka mu odpovedala, že nepostačujú tieto finančné prostriedky, 
ktoré nám zasiela štát na prefinancovanie SÚ. 
Pani starostka požiadala OZ o schválenie sumy 23 500,- € z rezervného fondu na úpravu okolia 
novostavby KD a ObÚ. Táto časť nie je súčasťou projektovej dokumentácie novostavby KD 
a ObÚ. Obecné zastupiteľstvo jednotne odsúhlasilo použitie týchto finančných prostriedkov na 
tento účel a t. j. úprava okolia KD a ObÚ.  
 

3. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu  
Pán kontrolór nemá námietky s vypracovaným záverečným účtom. Obec skončila s celkom 
slušným výsledkom hospodárenia. Informoval OZ aj o tom, že na obci prebehol audit. V 
krátkosti informoval OZ o plnení rozpočtu. Obec Slatinské Lazy ukončila rok prebytkom 
a správne boli vykázané prebytky či voči škole alebo štátnemu rozpočtu a správne boli vrátené 
na príslušne účty.  
 OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.  
 

4. Prejednanie inventarizácie majetku obce vykonanej k 31. 12. 2020 
Pani ekonómka Erika Fojtíková predložila inventarizáciu majetku obce, informovala, že 
dokladová inventarizácia sa vykonáva každý rok, fyzická inventarizácia raz za štyri roky, tento 
rok bola vykonaná aj fyzická inventarizácia majetku. Pani ekonómka nechala kolovať tento 
dokument medzi OZ a zároveň v krátkosti informovala čoho sa  to týkalo.  
 

6. Prerokovanie a schválenie zmluvy na predaj bytu v bytovom dome s. č. 199 
OZ na základe vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže na predaj bytu v bytovom dome s.č. 
199 nezávislou komisiou a podľa predloženej zápisnice súhlasí s odpredajom bytu na 1 posch. 
v bytovom dome s. č. 199 Lukášovi Pohánkovi, V. H. Kalinka 80, ktorý ponúkol najvyššiu 
sumu a to 71 500,- €. 
 

7. Správa o činnosti starostky obce  
- pani starostka informovala OZ o štádiu pokračovania stavebných prác na novostavbe KD 

a ObÚ. Naďalej sa vykonávajú kontrolné dni za prítomnosti projektanta, stavebného 
dozoru a konateľov stavebnej firmy, ktorá túto stavbu vykonáva.  

 
- pani starostka ďalej informovala, že MŠ SR ponúka dotácie pre školské jedálne. Do tejto 

výzvy sa zapojila aj tá naša a získala dotáciu na vybavenie školskej jedálne vo výške 5000,- 
€, spoluúčasť je 5 % so celkovej výšky.  

 



- ďalej pani starostka rieši cez MAS Podpoľanie dotáciu na traktor o ktorú sme žiadali 
minulý rok. Prebehlo zatiaľ iba I. kolo v ktorom sa vyhodnotilo, že komunálna technika je 
neoprávnený náklad. Tie obce ktoré získali a už aj zakúpili túto techniku podali odvolanie 
z dôvodu, že pri vyhlasovaní výzvy bolo povedané, že tieto financie bude možné použiť na 
kúpu komunálnej techniky. Takže z toho vyplýva, že pokiaľ to bolo im zamietnuté tak 
zamietnu aj nám. Bude sa meniť a rozširovať  účel využitia týchto peňazí. Zatiaľ nám 
ostáva iba čakať. O ďalšom vývoji bude p. starostka informovať.   

 
- pani starostka informovala OZ o tom, že tento mesiac 5/2021 sa konala aj revízia obecného 

rozhlasu a verejného osvetlenia. Zas kvôli silnému dažďu vyhodilo istič a nesvieti VO 
v centre obce. Pani starostka po zasadnutí to pôjde nahodiť a by to malo fungovať.  

 
- pani starostka požiadala RSC BB o vyčistenie garátov v našej obci. Tieto aj vyčistili, mali 

sme však upchaté priepusty hlavne pri odbočkách na miestne komunikácie a tieto 
nespadajú do správy RSC. Preto pani starostka oslovila firmu ktorá čistí priepusty 
špeciálnou technikou tlakom vody, tak isto prišli a sú už čisté. Vyšlo nás to cez 1000,- € 
ale je to potrebné. Pri posledných silných dažďoch stíhala voda pekne odtekať a nevytápalo 
ani spoluobčianku pani Homoľovú s. č. 103 .  

 
- pri chodníku Šutňová boli dosadené stromčeky.  

 
- Pani starostka informovala OZ o súdnom spore ktorý mala obec s BARMO. BARMO bol 

minulosti vlastníkom vojenských bytov. Pri odovzdávaní kotolne správcovi CMC s.r.o. 
Detva im boli odovzdané do spravovania aj všetky 30 bytov. Pri prechode z elektrického 
kúrenia na peletové vznikol náklad, ktorý nechcela uhradiť žiadna strana. Barmo vymáhalo 
vzniknuté náklady cez súd,  kde BARMO tento súd prehralo.  

 
- Ďalej pani starostka informovala, že obec sa ešte sporí mimosúdne ohľadom pozemkov s p. 

Ing. Chovancom. Sú to pozemku pod školských ihriskom a otočiskom. Do roku 2019 bola 
riadna nájomná zmluva, ktorú p. Ing. Chovanec odmietol predĺžiť. Ihrisko chce predať na 
výstavbu a otočisko nám ponúkol na odkúpenie. Pani starostka tým pádom využila 
možnosť a požiadala o zriadenie vecného bremena pod školským ihriskom, ktorý je možné 
dať zo zákona č. 66/2009 (majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 
prešli z vlastníctva štátu na obce). Tento spor je ešte nedoriešený.  

 
8. Rôzne  

Pán poslanec M. Paulenda otvoril problém zatekania dažďovej vody na pozemok Ing. Dalibora 
Žlnku. Podľa jeho slov mu voda podmáča dom. Okolo tohto problému sa rozpútala živá 
diskusia. Starostka ozrejmila, že tento problém sa riešil už v r. 2013-2014 za prítomnosti 
zástupcov OU ŽP Detva, RSC Zvolen, Lesov SR závod Kriváň a ďalších, problém však nebol 
vyriešený. Starostka poslancom poskytla celý spis. Voda tečie do tzv. náhonu, ktorý v 
súčasnosti plní už len funkciu odvádzania dažďovej vody do potoka Kocaň. Tento náhon je vo 
vlastníctve rodiny Žlnkovej, ako i mostík k RD s.č.160, ktorý je údajne vymývaný. Obec 
nedisponuje informáciou, v akom stave sa uvedené nehnuteľnosti nachádzajú, nakoľko vlastníci 



si neprajú vstup na ich súkromný pozemok. Taktiež obec nemá informáciu, čo urobili vlastníci, 
aké kroky podnikli na ochranu ich majetku. Ani nikto z poslancov nedisponuje presnejšími 
informáciami. 
Pani poslankyňa Mgr. E. Harlingerová naniesla problém opravy cesty do osady Žlnkovci pri 
odbočke z hlavnej cesty, je tam poškodený priepust. Starostka vysvetlila, že vlastníctvo 
pozemkov pod touto miestnou komunikáciou je  tiež dlhotrvajúci problém, lebo tam dochádzalo 
k obmedzeniu vstupu zo strany vtedajšieho vlastníka. Z dôvodu vyriešenia tohto problému dala 
v r. 2015  vypracovať aj GP za účelom prevedenia pozemkov pod cestou do osady Žlnkovci na 
obec, nakoľko vlastníci s takýmto prevodom predbežne súhlasili. Existuje k tomu zápis. 
Nakoniec k podpisu zmluvy nedošlo a obyvatelia odkúpili podiel od vtedajšieho vlastníka p. 
Badinku a teraz je tam 8 vlastníkov. Vzhľadom na nevysporiadané majetkové vzťahy v 
súvislosti so zákonom o majetku obcí, podľa ktorého obec nemôže investovať do cudzieho 
majetku, zastupiteľstvo (väčšina poslancov) vyslovilo názor  a podporilo stanovisko starostky 
obce, že k oprave cesty môže dôjsť vtedy, keď vlastníci prevedú svoje podiely na obec. 
 

 
           9. Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
 
V Slatinských Lazoch 01. 06. 2021                                                       
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

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

2) Jana STANKOVÁ                           .................................................... 
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