
Zápis č. 02/2022 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 02. 06. 2022 v zasadačke ObÚ  
 

___________________________________________________________________________ 

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

 
Ostatní prítomní: 

• Anna Stanecká – zapisovateľka  
• Alena Luptáková – ekonómka obce  
• Ing. Sivok Ivan - hlavný  kontrolór obce  

Ospravedlnený:  
• Marek Paulenda  – poslanec 

 
 

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. Na začiatku sme si 
pripomenuli nebohú zamestnankyňu Eriku Fojtíkovú minútou ticha. Následne skonštatovala, 
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. Záverečný účet obce za rok 2021, správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2021 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
4. Prejednanie finančných záležitostí obce 

a) prejednanie situácie ohľadom súkromnej ZUŠ 
b) prejednanie žiadosti Ing. Chovanca, trv. byt. Detva ohľadom pozemku 

pri ZŠ 
5. Rôzne 
6. Záver 

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

2.  Záverečný účet obce za rok 2021 a správa o plnení rozpočtu obce k 31.12.2021 
- v rámci tohto bodu pani starostka predstavila OZ novú zamestnankyňu Alenu Luptákovú, 
ktorá nastúpila na miesto pani ekonómky obce Eriky Fojtíkovej. Pani Starostka stručne 
informovala OZ o priebehu výberového konania.  
Starostka obce zaslala pred zasadaním OZ materiály k zasadaniu  na preštudovanie. 
Oboznámila OZ o hospodárení obce za rok 2021 namiesto p. Luptákovej, nakoľko je tu ešte 
krátko, aby mohla k tomuto bodu referovať.  Minulý rok sme aj napriek dokončovacím prácam 
na novostavbe ObÚ a KD hospodárili s prebytkom a to vo výške 34 582,21 €, ktoré navrhuje 
použiť nasledovne:  

• 10% t. j. 3 458,-€ do rezevného fondu  
• zvyšok 31 124,21 € na prevádzkové účely.  

Tento návrh je na základe zlej finančnej situácie, ktorá vznikla s prijatím menších podielových 
daní, ktoré obec dostáva od štátu, zvýšenými nákladmi za energie a služby. Upozornila, že nám 
hrozí vypínanie verejného osvetlenia, alebo prijatie iných opatrení k ušetreniu finančných 
prostriedkov. Na základe tohto oboznámenia sa viedla dlhšia diskusia.  
 



Starostka obce dala hlasovať o schválení Záverečnom účte obce za rok 2021 a plnení 
rozpočtu obce k 31. 12. 2021 
 
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
Starostka obce dala hlasovať o schválení použitia prebytku rozpočtového hospodárenia za 
rok 2021 vo výške 34 582,21 € navrhovaným spôsobom:  
 
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 
 
 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 
Hlavný kontrolór obce Ing. Sivok predložil stanovisko k záverečnému účtu. Skonštatoval, že 
nemá námietku k návrhu použitia prebytku obce. Samozrejme sa počíta s tým, že pokiaľ by sa 
rozpočet obce naplnil tak v nasledujúcom období by sa tieto financie presunuli do rezervného 
fondu.  
 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021. 
 

4. Prejednanie finančných záležitostí obce 
- pani starostka zaslala všetky potrebné podklady OZ na ich preštudovanie 

k obidvom prípadom formou e-mailu.  
 

a) prejednanie situácie ohľadom súkromnej ZUŠ 
- pani starostka bližšie oboznámila OZ s predžalobnou výzvou od AK JUDr. Tekeli, ktorý 

zatupuje Súkromnú ZUŠ na doplatenie finančných prostriedkov za 4 mesiace a  ktorá 
nám bola doručená.  Pripomenula, že v minulom období sme schválili Súkromnej 
základnej umeleckej škole (ďalej len SZUŠ)  Simony Riňákovej poskytnutie finančnej 
dotácie podľa platného zákona vo výške 88% zo základu, ktorý nám bol poskytovaný 
z MF SR a zo zvyšku sme financovali ŠKD a ŠJ. Už na decembrovom/2021/ zasadnutí 
OZ navrhol poslanec p. Paulenda aby sa táto dotácia ešte znížila pre spomínanú SZUŠ 
a nech sa zvýši pre ŠKD a ŠJ. Od 01.01.2022 sa však zmenil zákon č. 596/2003 Z.z., o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a sme povinní vyplácať 100 % financií, 
čo je pre nás značná finančná záťaž, nakoľko sme s tým v rozpočte nepočítali, lebo 
novela zákona v čase schvaľovania rozpočtu nebola známa.  SZUŠ Simone Riňakovej 
sme vyplácali finančné prostriedky len vo výške prijatého VZN v r. 2021. Z toho 
dôvodu podala na obec pani riaditeľka SZUŠ-ky predžalobnú výzvu. Obec Slatinské 
Lazy bude musieť doplatiť finančné prostriedky v plnej výške, ktoré ZUŠ prináležia 



v súlade s prijatou novelou spomínaného zákona. Pani starostka podotkla, že pani 
Riňákovej nechce do budúcna nijako profesijne  ublížiť ale jej výkon na tunajšej ZŠ 
nebol postačujúci a ZUŠ bola niekoľkokrát riešená pre nedostatočné vzdelávanie, 
odpadávanie hodín, neprítomnosť riaditeľky pre dlhodobú niekoľkonásobnú 
práceneschopnosť. Situácia v ZUŠ bola predmetom diskusie aj na Rodičovskej rade ZŠ 
ako i na Rade rodičov školy, kde boli vyslovené pripomienky na spôsob komunikácie 
riaditeľky ZUŠ s rodičmi. Za 10 rokov pôsobenia pri našej ZŠ nezvolala ani jedno 
rodičovské združenie. A ani po osobnej konzultácii a žiadosti o nápravu zo strany 
starostky k náprave nedošlo. Po vzájomnej konzultácii starostky obce, predsedu 
rodičovskej rady a vedenia základnej školy po dôslednom zvážení títo vyslovili názor, 
že pôsobenie tejto ľudovej školy nie je prínosom ani pre obec ani pre ZŠ a nenaplnili sa 
očakávania, ktoré sme pri schvaľovaní jej pôsobenia v našej obci mali.  Pani riaditeľka 
ZŠ Ing. Miroslava Hozlárová na základe vzájomného odporúčania zaslala Simone 
Riňákovej oznámenie, že sa jej nájomná zmluva na priestory pre ZUŠ od 01.09.2022 
t.j.: na škol. r.: 2022/2023 nepredĺži. Obec Slatinské Lazy nie je zriaďovateľom SZUŠ, 
preto ju nemôže ani zrušiť.  Pri tomto bode pán poslanec Ing. Mašlej Vladimír, ktorý 
zároveň vykonáva aj post predsedu Rodičovskej rady podotkol, že podal na Inšpektorát 
práce  návrh na prešetrenie subjektu SZUŠ Simony Riňákovej z dôvodu prevádzkového 
vybavenia. Avšak z dôvodu pandémie koronavírusu neprišlo do dnešnej doby ku 
kontrole daného subjektu.  K tomuto bodu sa viedla ešte rozsiahla rozprava.  

 
b) prejednanie žiadosti Ing. Chovanca; Detva ohľadom nájmu pozemku pri ZŠ  
- pani starostka podrobnejšie oboznámila OZ s problematikou tohto spisu, ktorý je 

vedený už dlhodobejšie. Týka sa pozemku pri ZŠ, teda školského ihriska a pod ním 
priľahlého otočiska, ktorým vlastníkom je Ing. Ján Chovanec. Tento spor bol už viackrát 
riešený na PZ. Pani starostka po ukončení nájomnej zmluvy v r. 2019 vyzvala vlastníka 
pozemku na podpísanie novej nájomnej zmluvy. Vlastník pozemku nám oznámil, že už 
novú nájomnú zmluvu nechce podpísať a dané pozemky chce odpredať ako stavebný 
pozemok. Pani starostka využila v prospech školy zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých 
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z 
vlastníctva štátu na obce a dala zapísať na tieto pozemky vecné bremeno. Na základe 
tohto kroku pán Ing. Chovanec dal celý prípad advokátovi s tým, že zápis vecného 
bremena je neoprávnený. Po zdlhavých vyjadreniach a odvolávaniach dal odvolací 
krajský orgán za pravdu OÚ DT katastrálny odbor a vecné bremeno je zapísané v súlade 
zo zákonom. Momentálne teraz od obce žiada vlastník pozemkov prostredníctvom 
advokáta vyplatenie náhrady za obmedzovanie vlastníckeho práva vecným bremenom, 
čo taktiež nie je malá suma.  K tomuto pani starostka oslovila tiež právnika, ktorý sa 
nám do dnešného dňa ešte oficiálnou cestou nevyjadril.  OZ viedlo k tomuto bodu 
rozsiahlu diskusiu.  

 
5. Rôzne 

- pani starostka informovala OZ o tom, že je potrebné schváliť podľa zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aký úväzok bude vykonávať starosta 
obce a aký bude počet poslancov vo volebnom období 2022 – 2026, nakoľko v tomto 



roku v októbri sa budú konať komunálne voľby.  O tomto bode dala pani starostka 
hlasovať:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 
                                    Za:            4 
                                    Proti:         0 
                                   Zdržali sa : 0 

 
- pani riaditeľka ZŠ žiada od OZ schválenie cenníka prenájmu budov a majetku nakoľko 

obec je ich vlastníkom. Pani starostka povedala, že tento cenník bude tvoriť prílohe 
VZN č. 10/2022 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.  
Pani starostka dala hlasovať o schválení Cenníka prenájmu budov a majetku 
Základnej školy:  
Výsledky hlasovania: Prítomní:   4 

                                                Za:            4 
                                                Proti:         0 
                                            Zdržali sa : 0 

 
- pani poslankyňa Mgr. Eva Hazlingerová znova upozornila na to, že bývajú pustené psy 

od p. Chovancovej s. č. 96. Pani starostka prisľúbila, že ich znova osloví.  
 

- pána poslanca Ing. Mašleja upovedomil občan Ing. Chovanec s.č. 9 o nadmernom 
vypúšťaní odpadových vôd z čističky do potoka. Pani starostka odpovedala, že si to 
preverí u firmy Brantner Eko, s. r. o., ktorá má v prenájme čističku odpadových vôd .  

 
 
           8. Záver  
Starostka ukončila obecné zastupiteľstvo a všetkým prítomným poďakovala za účasť.  
 
 
V Slatinských Lazoch 16. 06. 2022    
 
                                                 
Zapísala: Anna Stanecká 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

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

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