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

konaného dňa 23. 09. 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  
 
 
Program:  

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

2. Správa o činnosti starostky obce  
3. Plnenie rozpočtu za I. polrok 
4. Úprava rozpočtu obce za rok 2021 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce 
6. Rôzne 
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  Ing. Vladimír MAŠLEJ  a Ľubomír BARTKO 
- do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Mgr. Eva HAZLINGEROVÁ   a Jana 

STANKOVÁ 
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- poslanci obce schválili program zasadnutia. 
 

2.  Správa o činnosti starostky obce  
- pani starostka informovala OZ o tom, že hospodársky pracovníci vykonávali pravidelnú 
údržbu v obci (kosenie trávnatých plôch, starostlivosť o kvetinovú výsadbu, čistenie 
chodníkov, čistota a poriadok v obci atď. )  
 
- na budúcu jar pani starostka uvažuje o výsadbu kvetinového záhona pri Dome smútku.  
 
- p. starostka  informovala OZ o dokončení KD a ObÚ. Protokolárne ešte nie je odovzdaný 

(toho času). Pripravujeme podklady na kolaudáciu.  
 

- pani starostka ďalej informovala, že bolo potrebné dať vypracovať PD skutkového stavu 
elektriny a elektrického kúrenia. Nakoľko PD na novostavbu KD a ObÚ bola len na 
stavebné povolenie.  

 
- ďalej bola v PD navrhnutá protipožiarna nádrž 22 m3.  Keďže pri KD máme aj požiarny 

hydrant, považovali za zbytočné túto protipožiarnu nádrž budovať. Podľa novej požiarnej 
normy však hydrant o ø 80 nestačí  museli sme ho prebudovať na ø  100.  Bez tejto zmeny 
by nebolo možné kolaudácie.  

 
- ďalej pani starostka informovala, že sa už vydláždili aj spevnené plochy pred novostavbou 

KD a ObÚ. Výška fakturovanej ceny bola akú schválilo OZ na predošlom zasadaní.  
Zadný dvor pani starostka dala vydláždiť tiež, nakoľko by nebolo možné plochu využívať ani 
na parkovanie a využila prítomnosť mechanizmov, ktoré tu ešte boli. Vybudoval sa aj oporný 
múrik s oplotením, čo je tiež veľmi dôležité, lebo doteraz nám voda z priľahlého potoka 
pretekala rovno cez dvor. 
- pani starostku upozorňovali občania na zvýšenú prašnosť a nerovnosť vozovky v časti 

popod KD, smerom do Jombíkov. Pani starostka dala vypracovať cenovú ponuku na 
vyasfaltovanie a osadenie obrubníkov popri potoku.  Najnižšia cenová ponuka bola 8 500€. 
 

-  Je potrebné poopravovať aj miestne komunikácie v obci, pani starostka navrhne vyčleniť 
balík peňazí v rozpočte na rok 2022 na opravu miestnych komunikácii v obci. Nechce 
opravu realizovať pred zimou lebo je to neefektívne. Opravy ciest sa budú realizovať na 
jar budúceho roka.  

- ďalej obec musí zabezpečiť odvoz odpadu na pozemku, ktorý obhospodaruje Agrosev spol. 
s r. o. Z tej kopy chceme ešte vyvoziť drvu na spevnenie ciest, zeminu využiť na vyrovnanie 
pri novom KD a OÚ.   

- pani starostka objednala do KD a ObÚ vertikálne a horizontálne žalúzie kvôli  tomu, že si 
to vyžaduje charakter stavby.  

- pani starostka robila prieskum trhu na stoly a vyšla cena za 24 ks konferenčných stolov do 
KD v hodnote 4000,- € . Hľadali sme ďalej a našli sme firmu ktorá nám ponúkla v cene cca 
5600,-€  24 ks konferenčných stolov a 100 ks stoličiek s dopravou.    
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- pani starostka oslovila OZ, či by nebolo ochotné pomôcť v poobedňajších hodinách so 
sťahovaním ObÚ.  

 
- pani starostka pred zasadaním zaslala na naštudovanie OZ žiadosť od Základnej školy 

o skrátenie vrcholcov stromov v areáli školy. Kvôli silnejším vetrom sa obávajú 
poškodenia majetku. Pani starostka oslovila pilčíka, ktorý nám už spiľoval stromy v parku 
v centre obce aj za školskou stravovňou. Obec je zriaďovateľ školy tak sme povinní 
vyhovieť tejto žiadosti, ktorá sa týka bezpečnosti.  

 
- ďalej základná škola sa uchádzala a získala dotáciu na elektrický parný konvektomat. 

V podmienkach dotácie je aj spoluúčasť obce/zriaďovateľa vo výške 5% teda 305,50 € . 
OZ schválilo navýšenie dotácie na školskú jedáleň. 

 
- od Základnej školy ešte máme žiadosť na zvýšenie poplatku na školskú klub detí z terajších 

5,- € na 7,- € / na jedno dieťa mesačne. OZ schválilo navýšenie dotácie na čiastočnú úhradu 
nákladov na prevádzku ŠK.  

 
- pani starostka vyzvala OZ na diskusiu k týmto bodom. Poslankyňa Mgr. Hazlingerová sa 

opýtala koľko je detí v tunajšej ZŠ. Pani starostka jej odpovedala, že školu navštevuje 70 
detí.  

3.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2021  

- pani starostka zaslala OZ na naštudovanie plnenie rozpočtu za I. polrok 2021. Pani starostka 
odovzdala slovo p. ekonómke obce E. Fojtíkovej. Pani ekonómka v krátkosti informovala OZ 
o čerpaní jednotlivých položiek v rozpočte. OZ zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za I. 
polrok 2021.   

 

4.   Úprava rozpočtu obce za rok 2021 

Pani ekonómka p. Fojtíková oznámila, že je potrebné upraviť rozpočet v príjmovej a tak isto aj 
vo výdavkovej časti. V položke v dani z príjmov musíme zvýšiť na základe prognózy z MF SR 
na rok 2021. Ďalej pani ekonómka jednotlivo vymenovala položky ktoré sa upravovali 
v príjmovej a výdavkovej časti. OZ schválilo úpravu rozpočtu obce za rok 2021.  

 

 

5.    Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce 

- p. kontrolór po naštudovaní podkladov k úprave rozpočtu nemá námietky .  
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6.   Rôzne 

- pani Hazlingerová opätovne upozornila na psy v osade Dolní Chovancovci. Sú to 3-4 psy od 
rodiny Prochádzkovej (s. č. 96). Existuje s túlavými psami aj fotodokumentácia. Pani starostka 
to bude zatiaľ riešiť upovedomením.  

- pán poslanec Ľ. Bartko sa informoval OZ o tom, že ho telefonicky kontaktoval občan p. 
Jaroslav Hronec (s.č. 179) ohľadom plánovanej výstavby  v časti Lohyňa. Pani starostka mu 
odpovedala, že je záujem o  pozemky za jeho RD. Záujemcovia sa už informovali ohľadom 
inžinierskych sietí. Plánujú v tejto oblasti postaviť 4 rodinné domy.  

  7. Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
 
V Slatinských Lazoch 21. 10. 2021                                                       
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  
 

1) Ing. Vladimír MAŠLEJ                  .................................................... 

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