Zápisnica č. 19/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18. 06. 2018 v zasadačke Kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej a mandátnej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh všeobecne záväzných nariadení obce:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane.
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4. Prevody majetku obce
5. Prenájom verejného priestranstva
6. Oznámenie o zriadení prevádzky
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018, Správa z kontrolnej
činnosti, Správa nezávislého audítora
8. Rozpočtové opatrenie č. 2
9. Dohoda o jednorazovej náhrade za uloženie inžinierskych sietí
10. Doplnenie dopravného značenia v obci
11. Investičné projekty obce
12. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce pre volebné obdobie 2018 –
2022
13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie
2018 – 2022
14. Diskusia
15. Návrh uznesenia
16. Záver
K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov a občanov na zasadnutí OZ. Predložila program
rokovania. Zároveň vyzvala poslancov o doplnenie programu. Keďže nikto nedal
pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, zasadnutie OZ sa riadilo predloženým schváleným
programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a odsúhlasení títo poslanci: za predsedu návrhovej
komisie Jána Šuleka, za členov návrhovej komisie Slavomír Hanuska a Mária Huliaková,
za overovateľov zápisnice: Martina Libiaková a Elena Bartková.
Zapisovateľkou dnešnej zápisnice z OZ je: Viera Gibalová
K bodu 2:
Prednostka OcÚ urobila kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú splnené. Uznesenie číslo
313/2018 nebolo splnené z dôvodu, že dnes je daný návrh na jeho zrušenie. Bolo ním
schválené predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Komunitné centrum
v Obci Zvolenská Slatina“. Keďže došlo k prepracovaniu projektovej dokumentácie v súlade
s podmienkami výzvy, došlo i k zmene oprávnených nákladov a dnes sa bude hlasovať
o schválení nového uznesenia na základe uvedenej zmeny.
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Zároveň podala správu z pracovných porád poslancov z 16. 04., 14. 05. a 11. 06. 2018,
dôležité veci sú predmetom dnešného rokovania.
K bodu 3: Návrh všeobecne záväzných nariadení obce:
p. starostka podala informáciu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.
Vzhľadom na blížiace sa voľby, bolo potrebné prijať VZN o vyhradení miest
na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane. V minulosti sme mali
prijímané VZN pre každý typ volieb, teraz prijímame jedno, ktoré bude všeobecné, pre všetky
typy volieb, to znamená, že ho nebudeme musieť pri ďalších voľbách meniť. VZN presne
špecifikuje umiestňovanie plagátov na vyhradených plochách, a to v informačnej tabuli pred
Obecným úradom. Podľa počtu zaregistrovaných kandidátov bude pridelená plocha
v rovnakom pomere pre všetkých.
p. starostka pokračovala návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o postupe pri
poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Vzhľadom na novelu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele k 1. 4. 2018 bolo potrebné aktualizovať VZN o postupe pri poskytovaní
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Zmena nastala pri postupe poskytovania príspevku na osamostatnenie sa mladého
dospelého, ktorý bol umiestnený v zariadení. Predtým musela obec takémuto dieťaťu tvoriť
úspory počas celého pobytu. Teraz je to príspevok na osamostatnenie sa mladého
dospelého, o ktorý musí požiadať do 30 dní od odchodu zo zariadenia pri splnení určitých
podmienok.
Obidva návrhy VZN boli zverejnené v súlade so zákonom.
p. Hanuska, predseda Komisie na tvorbu a posúdenie VZN, podal správu zo zápisu
z prehodnotenia pripomienok. Pripomienky neboli vznesené ani z radov občanov, ani
poslancov. Členovia komisie odporúčajú VZN schváliť.
K bodu 4: Prevody majetku obce
p. starostka informovala o prerokovanej žiadosti v roku 2017 o odpredaj pozemku, na ktorom
je vybudovaná miestna komunikácia. Odpredaj bol schválený uznesením č. 294/2017 zo dňa
11. 12. 2017. Nakoľko došlo k zmene vlastníkov pozemku, uvedené uznesenie bude
na dnešnom rokovaní zrušené a bude sa hlasovať o schválení nového uznesenia.
Na základe novej žiadosti o odpredaj pozemku sú predávajúci Ing. Ivan Kubovský a Ján
Kubovský. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 75/2018 vo výške
6 400 €.
Zámer bol zverejnený od 01. 06. 2018 do konania dnešného zastupiteľstva v lehote
stanovenej zákonom.
K bodu 5: Prenájom verejného priestranstva
p. starostka informovala o ukončení nájomnej zmluvy č. P7/2017 p. Alenou Huliakovou,
ktorej predmetom bol nájom verejného priestranstva, na ktorom je postavený novinový
stánok o výmere 7,28 m2. Dohodou o zrušení nájomnej zmluvy nájomný vzťah končí ku dňu
30. 06. 2018.
V tejto súvislosti bola obci doručená žiadosť o prenájom verejného priestranstva
spoločnosťou KH85, s.r.o., ktorá chce stánok využívať na predaj tabakových výrobkov.
Zámer bol zverejnený od 01. 06. 2018 do konania dnešného zastupiteľstva v lehote
stanovenej zákonom.
K bodu 6: Oznámenie o zriadení prevádzky
V súvislosti so žiadosťou o prenájom verejného priestranstva bolo obci doručené aj
oznámenie o zriadení prevádzky spoločnosťou KH85, s.r.o., za účelom kúpy tovaru na účely
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Termín zriadenia je od 01. 07. 2018 v čase
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otváracích hodín pondelok až nedeľa od 14,00 h - do 22,00 h. Uvedené oznámenie bude
vzaté na vedomie v uznesení na dnešnom rokovaní.
K bodu 7: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018, Správa
z kontrolnej činnosti, Správa nezávislého audítora
Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. Podala
správu o výsledku finančnej kontroly zameranej na kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých
z rozpočtu obce v rozpočtovom roku 2017. Nakoľko niekoľko subjektov doručilo vyúčtovanie
dotácie po termíne, odporúča pri podpise zmluvy o poskytnutí dotácie odkonzultovať termín
na podanie vyúčtovania. Konštatuje, že subjekty však použili dotácie na účely stanovené
v zmluvách v rámci podmienok VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Zvolenská Slatina.
p. starostka podala informáciu o predloženej konsolidovanej účtovnej závierky nezávislého
audítora. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov v predloženej správe bolo skonštatované, že obec konala v súlade s požiadavkami
zákona o rozpočtových pravidlách.
K bodu 8: Rozpočtové opatrenie č. 2
p. starostka poprosila hlavnú kontrolórku obce, aby podala informáciu k rozpočtovému
opatreniu č. 2. Predmetom rozpočtového opatrenia č. 2 je navýšenie rozpočtu bežných aj
kapitálových príjmov obce k 31. 06. 2018. Celkové príjmy obce budú navýšené o sumu
358 694 €, z toho významnú časť tvorí príjmová finančná operácia vo výške 350 000 € zaradenie prostriedkov rezervného fondu za účelom financovania rekonštrukcie MŠ, nakoľko
príslušné Ministerstvo nám bude schválené prostriedky dodatočne refundovať. Zvyšná časť
navýšených bežných príjmov predstavuje náhrady z poistného plnenia obce, dotácia pre
DHZO a prenesené kompetencie - stavebný úrad. K vyššie uvedeným príjmom boli v rámci
rozpočtového opatrenia č. 2. narozpočtované príslušné výdavky.
K bodu 9: Dohoda o jednorazovej náhrade za uloženie inžinierskych sietí
p. starostka informovala o Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti. Touto dohodou sme sa už zaoberali v minulom roku, na základe žiadosti
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Územné rozhodnutie je už vydané a stavba sa ide
realizovať. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. nám ponúkla ako protihodnotu 0,66 € za m2.
uloženia optického kábla. Výsledná suma v € bude vyčíslená na základe porealizačného
zamerania geometrickým plánom po dokončení prác. Optická sieť bude realizovaná zemou
takmer po celej obci.
K bodu 10: Doplnenie dopravného značenia v obci
p. starostka upovedomila prítomných, že požiadavka doplnenia dopravného značenia v obci
vznikla na základe podnetu rokovania z obyvateľmi ulice Očovská cesta. Podľa návrhu
obyvateľov ulice obec žiadala o doplnenie dopravného značenia:
- Zvislú dopravnú značku č. B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť“ - 40 km za hod, osadenie
merača rýchlosti vozidiel, v smere Očová – Zvolenská Slatina, Zolná – Zvolenská Slatina,
vodorovnú dopravnú značku č. V1a „pozdĺžna súvislá čiara“ na ulici Očovská cesta,
vodorovnú dopravnú značku č. V6a „Priechod pre chodcov“ pred križovatkou z cesty III.
triedy.
Banskobystrická regionálna správa ciest nemá problém s doplnením, pokiaľ si to obec
zrealizuje na vlastné náklady. Čo sa týka cesty I. triedy, tiež má obec kladnú odpoveď.
Avšak Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene, okresný dopravný inšpektorát – odsúhlasil
merače rýchlosti, vodorovnú značku súvislú čiaru, ale neodsúhlasili dopravnú značku 40
km/h. Takisto majú problém s priechodom pre chodov. Vedia, že v obci je málo prechodov,
nemajú problém ešte jeden zriadiť, ale určite na inom mieste, nakoľko sú tam zlé rozhľadové
podmienky. Navrhujú, aby obec vyvolala spoločné rokovanie na určenie najvhodnejšieho
miesto pre osadenie prechodu pre chodcov. p. starostka ďalej informuje, že ďalším krokom
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bude vypracovanie projektovej dokumentácie, aby priechod pre chodcov spĺňal všetky
podmienky zákona. Predbežne však Okresný dopravný inšpektorát navrhol dve miesta;
jeden pri spoločnosti REMONTA, s.r.o., alebo na mieste nad zastávkou v smere na Detvu
pri ulici Športová. Toto bude predmetom rokovania.
Zároveň pani starostka informovala v tejto súvislosti o získaní dotácie z Nadácie Allianz,
do ktorej sa obec zapojila. Získali sme dotáciu v hodnote 2 000 €.
K bodu 11: Investičné projekty obce
p. starostka podala informáciu, že naďalej prebieha rekonštrukcia a prestavba MŠ.
Pokračujeme podľa časového harmonogramu. Zatiaľ stavebná firma vykonáva práce podľa
plánu.
Čo sa týka ďalších projektov, rodinný dom na ulici Družstevná je potrebné zrekonštruovať.
Zapojíme sa do výzvy na komunitné centrá. Pôjde o komplexnú rekonštrukciu. Predmetom
schvaľovania dnešného rokovania bude aj uznesenie o financovaní projektu Komunitného
centra v Obci Zvolenská Slatina vo výške 323 982,64 €, s týmto súvisí aj zmena klasifikácie
stavby.
Ďalej p. starostka informovala o doplnení kamerového systému v obci, v počte 9 ks, ktoré
budú monitorovať objekty v obci, a to: Obecný úrad, Kultúrny dom, Park J. Bahýľa, detské
ihrisko, ulička na Malej strane, rodinný dom na ulici Družstevná súp. č. 88, rodinný dom
na ulici T. Vansovej súp. č. 350 (2ks), budova železničnej stanice.
Súčasné 2 ks kamier, ktoré boli financované z projektu v roku 2011, snímajú budovu OcÚ
a Kultúrny dom. Po preverení ich technického stavu sa zistilo, že sú zastaralé a budú
vyradené z majetku obce.
p. starostka informovala o plánovanej rekonštrukcii chodníka a spevnenej plochy na ulici
Cintorínska cesta. S prácami by sa malo začať v priebehu mesiacov júl – august.
Spevnená plocha na ulici Budovateľská pred MŠ sa bude realizovať po dokončení prác
prestavby budovy MŠ.
p. starostka podala informáciu o prebiehajúcej výstavbe kanalizácie. S prácami by sa malo
začať už tento mesiac. Dňa 29. mája 2018 bolo v Kultúrnom dome stretnutie obyvateľov
obce s investorom. Stretnutia sa zúčastnili zástupca Stredoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, zástupca zhotoviteľa a projektanta. Záujem zo strany obyvateľov bol, mali
možnosť sa pýtať na otázky, ktoré boli pre nich dôležité. Konkrétne problémy sa budú riešiť
po úsekoch z konkrétnymi ľuďmi. Zároveň od 30. mája obec webstránke zverejnila
dokumentácia a časový harmonogram prác.
K bodu 12: Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce pre volebné
obdobie 2018 – 2022
p. starostka informovala na povinnosť vyplývajúcu zo zákona, kde obecné zastupiteľstvo určí
počet poslancov podľa počtu obyvateľov. Poslanci sa rozhodli schváliť ten istý počet
poslancov ako doposiaľ, 9, čo bude predmetom dnešného schvaľovania.
K bodu 13: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie
2018 – 2022
Taktiež je povinnosť obecného zastupiteľstva určiť na nasledujúce volebné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu. Poslanci navrhujú schváliť rozsah ako doposiaľ, na plný úväzok.
K bodu 14: Diskusia
p. Necpál vystúpil v rámci diskusie. Poukázal na čistenie potoka na ulici Družstevná.
Na úseku pri mostíku sa práce nerobili. Ako vysvetlenie od obce dostal, že mali k dispozícii
drahé stroje a nedostali sa do všetkých miest. Podotýka, že sa to bude upchávať.
Ďalší problém, že z Bryndziarne vypúšťajú odpad, voda je biela. Zápach je nekonečný,
hlavne keď je teplo. Poukazuje na informácie od p. M. Pašku, ktorý chodí popri hlavnej ceste,
kde býva rodina Čipčalová, ktorá údajne vypúšťa splašky do rigolu vedľa cesty. Pýta sa,
kedy sa to bude riešiť. Ďalšia vec – polder, ktorý slúži na zachytávanie vody z poľa, v ktorom
je metrová šarina, či sa to mieni kosiť, či nie.
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p. starostka reaguje na otázky p. Necpála. Čo sa týka rodiny Čipčalovej, p. Miklošová,
družka p. Čipčalu bola predvolaná. Povedala, že nemala vedomosť o vypúšťaní do rigolu,
sľúbila, že to už nebude vypúšťať a WC nebude používať, iba latrínu vo dvore. Pohrozili sme
jej. Boli sme to skontrolovať. Nezistili sme, že to tečie.
Polder kosievame 2x do roka vždy sa vyhrabe a vyčistí. Začali sme kosiť stred dediny, jarky,
práve sa dokosil Sebechovský jarok a pokračuje sa s prácami ďalej. p. starostka má
vedomosť, že by to malo byť už vykosené. Situáciu preverí.
Čo sa týka čistenia jarku, trvalo nekonečne dlho, aby nám Povodie Hrona prišlo jarok
vyčistiť, nakoľko oni sú správcami. My to kosíme pretože prechádzajú obcou a chceme, aby
to bolo v poriadku, hoci je to ich tok. Čistenie Povodie Hrona realizuje bagrom, nevykonáva
už ručné dočisťovanie. Ak to neurobíme my s aktivačnými pracovníkmi, dočistené to nebude.
p. starostku to mrzí, potok je nie úplne vyčistený, ale je to lepšie ako to bolo pred vyčistením.
Keďže si ľudia zasadili na brehu stromy, stroje sa do niektorých úsekov nedostanú.
Nedostatočné vyčistenie starostka reklamovala u správcu toku, nemôže ho však donútiť,
aby pristúpil aj k ručnému dočisteniu. Podobný problém máme aj na Rybnom potoku, ktorý je
celý zanesený a Povodie Hrona k čisteniu zatiaľ aj napriek viacerým urgenciám obce
nepristúpilo.
K ďalšej pripomienke, ktorá sa týka Bryndziarne, p. starostka hovorí, že posledne na každej
pracovnej porade poslancov riešime problém Bryndziareň. Zástupcovia firmy boli prizvaní
na rokovanie s poslancami OZ. Ing. Harman uviedol, že čistička bola riadne povolená
a skolaudovaná a pri jej prevádzkovaní neporušujú žiadny zákon. Bryndziareň má špecifický
zápach, ale tento nie je škodlivý a zrejme to nevieme poriešiť, pokiaľ im nepreukážeme
porušovanie zákonov. Jedine v prípade vypúšťania bielej vody do toku oznámiť túto
skutočnosť na Inšpekciu životného prostredia, aby vykonali opatrenia.
p. starostka ďalej uvádza, že aj p. Brachnová sa písomne sťažovala na nedomurované
okno, z ktorého podľa jej tvrdenia ide zápach. Aj toto považuje konateľ firmy za
neopodstatnené. Pretože je to okno zo skladu, odkiaľ zápach určite nevychádza. Čo sa týka
vypúšťania bielej vody do toku, priznali, že došlo k poruche, ktorú odstránili.
p. Necpál tvrdí, že včera aj napriek tomu, čo tvrdia, zas tiekla do potoka biela voda (nedeľa
17. júna). p. starostka konštatuje, že nám neostáva nič iné, ako riešiť problém s Inšpekciou
ŽP.
p. Balážová navrhuje, aby aj dotyční obyvatelia v prípade zistenia vypúšťania túto
skutočnosť hlásili priamo na Inšpekciu ŽP.
p. Špániková sa prihlásila do diskusie. Hovorí, že v obci býva 2 roky. Zistila si
u kompetentných, že tu denne dochádzka k priestupkom – požívanie alkoholických nápojov
na verejnosti. Pýta sa, či má obec prijaté VZN. Podľa jej vyjadrení, je za posledné tri roky
Zvolenská Slatina premenovaná. Ľudí poburuje pitie alkoholu na verejných priestranstvách.
Ostatní ľudia, návštevníci, turisti aj prídu, ale keď vidia vysedávajúcich v parku ďalej sa ani
nedostanú a odídu.
p. starostka sa vyjadrila, že v obci máme prijaté VZN, ktoré ustanovuje zákaz
požívania
alkoholických nápojov na presne vymedzených verejne prístupných miestach. Nie je to však
jednoduché. Priestupok sa musí preukázať, to znamená chytiť ho pri čine, odfotiť ako sa
priamo napil z fľaše, nestačí, že len sedí a má fľašu v ruke. Výsledkom prejednania
priestupku je bloková pokuta. Vzhľadom na ich nemajetnosť, je táto nevymožiteľná a teda sa
im vlastne vôbec nič nestane. p. starostka vie o tom, že tam kde je nejaká lavička, tam sedia
a zgrupujú sa neprispôsobiví občania. Pokiaľ na nich zavolá políciu, nič sa im nestane, len
ich upozornia a odídu, ani neurobia zápis. Práve preto chceme z dôvodu prevencie rozšíriť
kamerový systém v obci, aby sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov a aby sme mali šancu
lepšie identifikovať priestupok.
p. Špániková ďalej reaguje na plánovanú stavbu komunitného centra. Rozumie, že obec má
záujem riešiť špecifické skupiny obyvateľov, ale pýta sa, či a ako chceme riešiť, niečo pre
mamičky, priestory, ktoré by boli vhodné pre cvičenie, či možnosť stretnúť sa. V súvislosti
s neprispôsobivými občanmi navrhuje osadenie značky – zákaz požívania alkoholických
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nápojov a spytuje sa, či do budúcnosti neplánuje obec rómsku zriadiť obecnú políciu s 1-2
členmi, nie rómsku hliadku.
p. starostka odpovedá, že polícia s jedným členom neplní účel. Obec ju už mala zriadenú
a nič sa nevyriešilo, pretože jeden človek bez svedkov nemá žiadne kompetencie,
neprejednával priestupky, pretože by to bolo tvrdenie proti tvrdeniu, ani sám nemôže
zasahovať. Preto by obec musela zriadiť políciu najmenej so štyrmi členmi, aby sa mohli
po dvaja vystriedať v službách. Na financovanie takéhoto počtu ľudí obec nemá v rozpočte
finančné prostriedky.
p. Špániková navrhuje rokovania s ORPZ, osobne bola na Okresnom riaditeľstve PZ
vo Zvolene a boli by ochotní s obcou rokovať.
p. starostka vysvetlila, že pravidelne komunikuje s OR PZ, požiadala viackrát aj písomne
o spoluprácu a zvýšenie hliadkovej činnosti. Odpoveď z polície je, že v rámci svojich
možností a kapacít budú v obci hliadkovať, kriminalita sa v obci však v poslednom období
nemá rastúci tendenciu. Taktiež neprichádza do úvahy zriadenie obvodného oddelenia
v obci. Obec vstúpila do rokovania z okolitými obcami a chcela zriadiť spoločnú obecnú
políciu s obcami Očová, Lieskovec, Vígľaš, Zvolenská Slatina, avšak záujem zo strany
okolitých obcí nebol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Obec tiež zvažovala
možnosť spolupracovať so súkromnou SBS aspoň na vykonávanie občasných výjazdových
hliadok v obci. Zatiaľ na to poslanci nepristúpili, pretože kompetencie SBS sú tiež veľmi
obmedzené.
p. Špániková sa ďalej pýta, na koho náklady sa odstraňovali vandalské nápisy, ktoré boli
v obci a ktoré ona prišla nahlásiť osobne na OcÚ.
p. starostka odpovedala, že od júla minulého roku je podané oznámenie na polícii.
V mesiaci máj t.r. prišla žiadosť o vyčíslenie škody, p. starostka poskytla súpis nákladov
za odstraňovanie kresieb a nové nátery. Škoda sa vyčíslila na cca 350 eur a obec v rámci
priestupkového konania žiadala o ich uhradenie.
p. Špániková sa ďalej pýta, kde je vláčik, ktorý bol pri budove OcÚ.
p. starostka odpovedala, že na návrh poslancov bol vláčik presunutý na ihrisko, práve kvôli
problémom, že tam vysedávujú a väčšinou neprispôsobiví občania.
p. Špániková poďakovala, že je to super, že ďakuje. Uvítala by však napríklad nejakú
miestnosť, s harmonogramom, ktorá by slúžila pre rodičov, jogu, či iné činnosti, pýta sa, či je
možno ponúknuť takéto miestnosti aj nie rómskym skupinám, keďže pre túto komunitu sa má
budovať komunitné centrum.
p. starostka na vysvetlenie uviedla, že poslanci dlho zvažovali či sa do výzvy na realizáciu
komunitného centra zapojíme, tento objekt však má byť využívaný aj pre ostatné skupiny
obyvateľov.
p. Špániková hovorí, že bola aktívne v procese tvorby komunitných centier a je
presvedčená, že tomu tak nebude.
p. Hanuska sa zapojil do diskusie s tým, že tu v obci sme už podobný projekt realizovali.
Ako príklad uvádza zriadené hygienické centrum, ktoré v sledovanom období využívali
sociálne slabší občania, teraz sú tam šatne a sprchy a slúžia verejnosti, ktorá využíva
multifunkčné ihrisko.
p. starostka ďalej uvádza, že je to starý dom, ktorý je potrebné kompletne zrekonštruovať
aby mohol slúžiť na účely obce. Prvých 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu ho zrejme
bude musieť využívať na presne určený účel. V budúcnosti však môže slúžiť aj na iné
záujmy širšej skupine obyvateľov obce. Obec tam plánuje vyčleniť miestnosť pre terénne
pracovníčky.
Zároveň dodáva, že v rámci prestavby MŠ sa vybuduje aj telocvičňa, ktorá bude mať
samostatný vstup. Bude vhodná pre rôzne cvičenia či stretnutia s mamičkami, aj tu bude
priestor na takéto požiadavky. Ďalej p. starostka hovorí o kúpenom rodinnom dome na ulici
T. Vansovej, ktorý môže byť využívaný zase na iné účely, je to kultúrna pamiatka, môže to
slúžiť na stretnutie folklórnych skupín, zachovanie tradícií, atď. Takže aj takýmto spôsobom
sa obec snaží vytvárať podmienky aj pre ostatné skupiny obyvateľov pre záujmovú činnosť.
Zároveň vyzvala prítomných, ak majú návrhy, čo sa týka zlepšenia bezpečnosti života
obyvateľov obce, aby ich obci dali na vedomie a obec, pokiaľ to bude možné, môže pristúpiť
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k ich realizácii. Napr. návrh osadenia tabuliek so zákazom požívania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách je možné zrealizovať.
p. Špániková chápe, že nie je veľa možností ako túto situáciu riešiť, ale podotýka, že už
posledný mesiac uvažovala aj o odsťahovaní z obce, hoci tu majú postavený nový rodinný
dom. V strede obce ležia podnapití občania, sú hluční na verejnosti. Považuje to za jeden
z najväčších problémov, čo sa týka dobrého mena Zvolenskej Slatiny. Tvrdí, že sem chodí 9
rokov, ale v takomto stave to ešte nebolo. Že je nevhodné, aby sa deti na toto pozerali.
p. starostka hovorí, že sa snaží túto situáciu denne riešiť, pokiaľ ich vidí, hneď situáciu rieši.
Poukazuje však na to, že dorastajú 12 ročné deti, ktorých správanie je oveľa horšie, ako u
dospelých. Aj za sprejovanie po fasádach budov sú zodpovední títo 12 a 13 roční mladiství.
Opakuje, že podala oznámenie na polícii, doteraz však nie je tento incident uzavretý. Títo
mladiství nikoho nerešpektujú, ani rodičov, ani učiteľov, ani starostu obce, ani políciu.
p. Huliaková sa zapojila do diskusie s tým, že z praxe zástupkyne školy môže potvrdiť, že
títo 12 roční už naozaj ani z polície strach nemajú. Keď majú problém v škole, volajú políciu,
ktorá príde, a na druhý deň rodičia chcú podať trestné oznámenie na učiteľov školy. Skôr by
bolo riešením, keby ľudia obyvatelia obce, neboli voči nim ľahostajní a snažili sa tento
problém spoločnými silami riešiť.
p. Libiaková sa pridáva do diskusie s vyjadrením, že ani poslancom OZ to nie je ľahostajné.
Pracuje v zdravotnom stredisku, ktoré sídli v budove OcÚ, vidí a počuje cez okno, ako p.
starostka takmer denne situáciu v obci rieši, ale sú nedotknuteľní a veľmi dobre to vedia.
p. Šulek sa tiež zapája do diskusie so slovami, že nám to nie je ľahostajné. Aj vláčik bol
odstránený, hoci bol na peknom mieste. Vyzerá to potom tak, akoby sme im ustupovali. Ale
táto situácia sa ináč riešiť nedá. Lavičky pri pošte tiež boli prenesené na detské ihrisko.
p. Huliaková ešte podotkla, že ničia aj ihrisko pri základnej škole a nevedia ich nijako
postihnúť.
p. Špániková sa ešte opýtala na kanalizačnú šachtu pri bytovke na ul. Komenského pri
Evanjelickom kostole. Šachta je tam vystrčená nad úroveň terénu a vysedávajú aj tam.
p. starostka odpovedala, že je to šachta verejnej kanalizácie a nedá sa prerobiť.
Upozorňuje, že so stále rastúcim prirodzeným prírastkom v tejto komunite sa bude situácia
v budúcnosti zhoršovať, pretože väčšina rómskych občanov oproti minulosti teraz žije v obci
v rodinných domoch, ktoré si, žiaľ, Slatinčania sami predali rómskym občanom. Ak
v deväťdesiatych rokoch do týchto domov prišli štvorčlenné rodiny, v súčasnosti je ich tam 15
až 20. Pokiaľ sa nezmení legislatíva a postihy za porušovanie verejného poriadku, situáciu
nebude jednoduché zvládnuť.
p. Huliaková uvažuje, či by nebolo vhodné osloviť predavačky v Bale, v Jednote, že ak sú
pod vplyvom alkoholu, mali by mať zákaz predaja alkoholických nápojov.
p. starostka odpovedala, že predavačky sa s nimi nebudú naťahovať, pretože sa ich boja.
p. starostka sa prítomných spýtala, či majú ešte nejaké diskusné príspevky. Keďže sa už
nikto neprihlásil do diskusie, diskusiu uzavrela.
K bodu 15: Návrh uznesení
Predseda návrhovej komisie predložil na hlasovanie uznesenie, počet poslancov 9,
prítomných 8
-uznesenie č. 327 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 328 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 329 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 330 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 331 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 332 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 333 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 334 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 335 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 336 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 337 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
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proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

-uznesenie č. 338 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 339 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 340 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 341 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 342 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 343 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 344 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 345 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 346 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 347 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 348 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov

proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

K bodu 16: Záver
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom a občanom za aktívnu účasť
a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ján Beňo
zástupca starostky

Elena Bartková
overovateľ

Martina Libiaková
overovateľ
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