
Zápis č. 05/2021 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 09. 12. 2021 v zasadačke ObÚ  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

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

Ospravedlnený:  
      Mgr. Eva Hazlingerová – poslankyňa 

 
 

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy otvorila o 18:00 hod. a viedla starostka 
obce p. Ing. Darina Hroncová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutie 
je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov, z celkového počtu 5, takže je 
uznášania schopné.  
 
Za zapisovateľku starostka určila Annu Staneckú 
 
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 
O programe rokovania dala starostka obce hlasovať:  
 
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Slatinské Lazy schvaľuje  p r o g r a m  rokovania obecného 
zastupiteľstva v nasledovnom znení:  
 

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



2. Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2022 
3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2022 
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
5. Prerokovanie a schválenie „Nízkouhlíkovej stratégie Obce Slatinské Lazy – 2030“ 
6. Správa o činnosti 
7. Zimná údržba  
8. Záver 

 
Starostka obce navrhla členov do návrhovej komisie Ing. Vladimíra Mašleja a Mareka Pavlendu  
 
O obsadení návrhovej komisie dala hlasovať .  
 
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Janu Stankovú a Ľubomíra Bartku.  
Za schválenie overovateľov zápisnice dala starostka hlasovať:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 

2.  Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2022   
- starostka obce oboznámila prítomných s návrhom VZN 16/2022 o určení školského obvodu 
Základnej školy. Uviedla, že návrh VZN 16/2022 bol pripravený z dôvodu preplácania 
dopravného žiakom, ktorí dochádzajú do tunajšej Základnej školy z obcí V. H. Kalinka 
a Klokoč.  
Starostka obce dala hlasovať o schválení VZN 16/2022: 
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN obce o školskom obvode Základnej školy č.: 16/2022 
 
- ďalej starostka obce oboznámila prítomných poslancov s návrhom VZN č.: 10/2022 zásady 
hospodárenia s majetkom obce. Uviedla, že návrh VZN 10/2022 bol pripravený z dôvodu 
úpravy výšky prenájmu za KD a výšky poplatku za pitnú vodu a pripojovací poplatok. Výška 
prenájmu za KD pani starostka navrhuje z dôvodu nových priestorov a to nasledovne:  
       Občania s TP v obci  Ostatní 
 



a/ Nevykurovacie obdobie: 
 

• Veľká sála na rodinné oslavy    80 €   100 € 
• Veľká sála na spoločenské udalosti   100 €   100 € 

/plesy, svadby,konferencie,semináre viac ako 5 h/ 
• Veľká sála na schôdze, stretnutia do 5 hod.  40 €   40 € 
• Veľká sála na pinpong, cvičenie – do 6 osôb              3 €/hod.                         3 €/hod. 

                                                                      -nad 6 osôb              5 €/hod.                        5 €/hod. 
• Zasadačka      10 €   10 € 

 
• Kary      40 €   50 € 
 
 

 
b/ Vykurovacie obdobie: 
 

• Veľká sála na rodinné oslavy    100 €   120 € 
• Veľká sála na spoločenské udalosti   120 €   120 € 

             /plesy, svadby,konferencie,semináre viac ako 5 h/ 
 
 

• Veľká sála na schôdze, stretnutia do 5 hod.  50 €   50 € 
• Veľká sála na pinpong, cvičenie  

- do 6 ľudí   3 €/ hod.  3 €/hod. 
- nad 6 ľudí   5 €/ hod.  5 €/hod. 

 
• Zasadačka      20 €   20 € 

 
• Kary       50 €   60 € 

 

Pán poslanec Pavlenda vystúpil s pozmeňovacím návrhom na výšku prenájmu veľkej sály KD 
na spoločenské udalosti  pre občanov s TP na 100,-€  a ostatným na 110,- € . K tomuto návrhu 
sa viedla diskusia.  
 
Pani starostka dala hlasovať za pozmeňovací návrh VZN 10/2022:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
Ďalej poslanec Pavlenda navrhol aj zmenu na výber poplatku za prenájom veľkej sály KD na 
pipong a cvičenie bez rozdielu počtu osôb. Navrhovaná výška poplatku je 5,- €/hod.  bez 
rozdielu na trvalý pobyt.  
 
Pani starostka dala hlasovať za pozmeňovací návrh VZN 10/2022:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 



Poslanec Pavlenda ešte navrhol aby sa zvýšila veková hranica  pre používanie multifunkčného 
ihriska. Nakoľko naša obec nemá čo iné ponúknuť mládeži do 18 rokov.  
 
Pani starostka dala hlasovať za pozmeňovací návrh VZN 10/2022:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
- starostka obce oboznámila prítomných o zmene vo VZN 10/2022 § 6 úhrada za odobratú 
pitnú vodu a stočné. Navrhovaná výška pitnej vody 0,86/m3 ktorú navrhol URSO pre fyzické 
osoby a tak isto pre právnické.  
 
Pani starostka dala hlasovať za  návrh VZN 10/2022:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
- ďalej navrhuje zvýšiť pripojovací poplatok na obecný vodovod na 40,- € z dôvodu zvýšenia 
cien vodomerov.  
 
Pani starostka dala hlasovať za  návrh VZN 10/2022:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
- ďalej pani starostka oboznámila zo zmenou VZN 3/2022 o určení výšky dotácie pre školy 
a školské zariadenia § 3 výška, účel, termín a spôsob poskytovania dotácie. Táto zmena 
vyplýva zo žiadosti od Základnej školy zo dňa 7.12.2021, v ktorej pani riaditeľka Ing. 
Hozlárová žiada od obce zvýšenie mesačnej dotácie na 4253,-€ z dôvodu mzdových 
podmienok.  Pri tomto bode sa viedla rozsiahla diskusia a urobil sa kompromis na výšku 3983,- 
€ mesačnej dotácie.  
 
Pani starostka dala hlasovať za  návrh VZN 3/2022:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 

3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2022 
- pani starostka oboznámila prítomných z návrhom rozpočtu Obce Slatinské Lazy na rok 2022, 
2023, 2024 podľa zákona č. 583/2004 Z. z . v zmysle § 4, ods. 5 o rozpočtových pravidlách 



územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostavenie 
a predkladanie rozpočtu s platnosťou od 01. 01. 2021. Následne dala slovo pani ekonómke 
Erike Fojtíkovej, ktorá návrh rozpočtu doplnila a rozviedla.  
 
Pani starostka dala hlasovať za  návrh rozpočtu Obce Slatinské Lazy na roky 2022, 2023, 
2024:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu obce na 
roky 2022 - 2024. 
 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 
Hlavný kontrolór obce Ing. Sivok predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 
2022.  
 
Páni poslanci zobrali návrh kontrolnej činnosti na vedomie. 
 

5. Prerokovanie a schválenie „Nízkouhlíkovej stratégie Obce Slatinské Lazy – 
2030“ 

- pani starostka pred zasadaním poslala na naštudovanie dokument NIZKOZHLÍKOVÁ 
STRATÉGIA OBCE  Slatinské Lazy – 2030, ktorý v spolupráci s n. o. Národné 
environmentálne centrum sa na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre 
Národné environmentálne centrum n. o. zo strany sprostredkovateľského orgánu – Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorý koná v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky vypracovať v rámci projektu Vypracovanie 
nízkouhlíkovej stratégii obce Slatinské Lazy. Táto stratégia bola vypracovaná tímom 
odborníkov Národné environmentálne centrum, n. o. a v podobe dokumentu po 
pripomienkovaní zo strany ObÚ Slatinské Lazy predložená na schválenie.  
 
Pani starostka dala hlasovať za „Nízkouhlíkovú stratégiu Obce Slatinské Lazy“  
 
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
 

6. Správa o činnosti obce  
- pani starostka informovala OZ o prebiehajúcej kolaudácii novostavby ObÚ a KD .  
- informovala, že v jednotlivých osadách obce sú už naplnené zásobníky na posypovú soľ, 
z ktorých môžu si občania posypať miestne komunikácie.  



7. Zimná údržba chodníkov a komunikácii 
- pani starostka informovala OZ o tom, že Martin Chovanec s.č. 167 ukončil zmluvu na 
odhŕňanie snehu po miestnych komunikácia. Obec nemá k dispozícii techniku ani pracovnú silu 
aby to vykonávala sama. Pani starostka oslovila aj okolité obce s výpomocou, ktoré jej 
prisľúbili pomoc s podmienkou, že prídu nám odhrnúť cesty až po odhrnutí tých svojich. 
Oslovila aj miestnych a okolitých podnikateľov ktorí vlastnia komunálnu techniku na tento typ 
práce ale dostala zamietavú odpoveď. Nakoniec sa pani  starostke podarilo osloviť aj pán 
Melicherčíka z Agrotechnike, s.r.o. so sídlom na Pstruši, ktorý nám poskytne aj pracovnú silu 
a aj odhŕňač.  
 
           8. Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
 
V Slatinských Lazoch 15. 12. 2021    
 
                                                 
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

1) Jana STANKOVÁ                    .................................................... 

2) Ľubomír BARTKO                    ................................................... 
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