Zápisnica č. 18/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19. 03. 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 z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Návrh a schválenie záverečného účtu Obce Zvolenská Slatina, Rozpočtové
hospodárenie za rok 2017, Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce
Zvolenská slatina a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017, Hodnotiaca správa obce
k 31. 12. 2017, Výročná správa obce za rok 2017, Správa nezávislého audítora,
Prerozdelenie prebytku hospodárenia
4. Inventarizácia obecného majetku. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2018
6. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly a správa hlavnej kontrolórky
z kontrolnej činnosti za rok 2017
7. Pripravované investičné akcie v roku 2018 (IBV Očovská cesta, chodník, komunitné
centrum, prístavba MŠ)
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018
9. Komunitný plán
10. Vyhodnotenie PHSR
11. Správa z prehodnotenia územného plánu
12. Prerokovanie žiadosti o prístupovú komunikáciu v časti Boroviny – Krvavník
13. Žiadosť súkromnej ZUŠ Heuréka, T. Vansovej 353/3, 962 01 Zvolenská Slatina
o zriadenie elokovaného pracoviska v Detve
14. Žiadosť FSK Slatina o zakúpenie krojových súčastí do majetku obce
15. Oznámenie o vzdaní sa členstva v Komisii kultúry, športu a mládeže člena Mgr. Ivana
Hrašku
16. Oznámenie o ukončení prevádzok (K-MARKET, ARMY SHOP, Huliaková-stánok)
17. Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2018 a vypaľovanie suchých

trávnatých porastov v jarnom období - usmernenie
18. Smernica o verejnom obstarávaní
19. Diskusia
20. Návrh uznesenia
21. Záver
K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov a občanov na zasadnutí OZ. Predložila program rokovania
a informovala o doplnení programu ohľadne došlého usmernenia z Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, ktorý bude predmetom dnešného rokovania.
Pani starostka tiež informovala o vypracovaní Smernice o verejnom obstarávaní, ktorá bola
zaktualizovaná podľa poslednej novely zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň vyzvala
poslancov o doplnenie programu. Keďže nikto nedal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh,
zasadnutie OZ sa riadilo doplneným programom.
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý a odsúhlasený Marián Kučera, za členov
návrhovej komisie boli navrhnutí a odsúhlasení títo poslanci: Alena Kubovská, Martina
Libiaková a za overovateľov zápisnice Slavomír Hanuska, Ján Šulek.
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K bodu 2:
Prednostka OcÚ urobila kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú splnené alebo v plnení.
Podala správu z pracovných porád poslancov z 15. 01. 2018 a 05. 03. 2018, dôležité veci sú
predmetom dnešného rokovania.
K bodu 3:
Pani starostka predložila na rokovanie rozbor hospodárenia a čerpanie finančných
prostriedkov za rok 2017, Záverečný účet, Výročnú správu obce za rok 2017, Hodnotiacu
správu obce k 31.12.2017 – dané dokumenty sú zverejnené na stránke obce a boli vyvesené
v informačnej tabuli od 01. 03. 2018.
Finančná komisia a poslanci OZ prerokovali na zasadnutí hospodárenie obce, prerozdelenie
prebytku hospodárenia a záverečný účet. Ekonómka na finančnej komisii podrobne vysvetlila
jednotlivé účtovné položky a ich plnenie.
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k záverečnému účtu s vysvetlením a predložila aj
správu nezávislého audítora, ktorý sa nám ešte musí vyjadriť ku konsolidovanej uzávierke.
Informovala, že rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením č. 199/2016. Počas roku
2017 bolo vykonaných 5 rozpočtových opatrení. Hospodárenie obce za rok 2017 sme
skončili s prebytkom 298 764,58 € - bez finančných operácií. Výška hotovostného prebytku
je 335 315,52 €.
Sumy vylúčené z prebytku celkom vo výške 56 568,95 €, z toho 22 826,53 € účelovo určené
prostriedky Spoločnosť Pohronie, tvorba Fondu prevádzky, nevyčerpané prostriedky z fondu
údržby a opráv 27 360,31€, finančná zábezpeka – verejné obstarávanie firma Contest, a.s.,
5 000 €, neodvedené exekučné zrážky zamestnancov 1 382,11 €. Výška upraveného
prebytku je 242 195,63 €.
Hlavná kontrolórka upozornila, že je potrebné daň z nehnuteľností vyrubovať a vyberať
v predstihu, aby sa tieto prostriedky dostali do prebytku bežného roka.
Konštatovala, že záverečný účet je zostavený správne a pochválila precíznu prácu
ekonómky.
K bodu 4: Inventarizácia obecného majetku. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie
Ekonómka obce p. Svoreňová podala správu o vykonanej inventarizácii obecného majetku,
ktorá bola vykonaná v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Predložila
inventarizáciu obecného majetku a zápis ústrednej inventarizačnej komisie.
Inventarizácia prebehla v poriadku, veci ktoré sa vyradili sú zapísané vo vyraďovacom
protokole.
K bodu 5: Rozpočtové opatrenie č.1/2018
K tomuto bodu informovala ekonómka obce p. Svoreňová.
Do rozpočtového opatrenia č. 1/2018 sú zahrnuté finančné prostriedky pre základnú školu
a prenesené kompetencie poukázané základnej škole v roku 2018, zároveň sú
do rozpočtu zahrnuté účelové prostriedky vylúčené z prebytku (29 209 €).
Na základe dnešného rokovania, budú doplnené nasledovné zmeny rozpočtu: z rezervného
fondu – zaradiť prostriedky na sceľovanie pozemkov 60 000 €. Rekonštrukcia chodníka
a spevnenej plochy v cintoríne vo výške 90 000 €. Rozpočtové opatrenie zároveň zahŕňa
doplnenie presunu bežných výdavkov vo výške 1 200 € na dokúpenie krojových súčastí pre
FSK Slatina z položky 637 002 – výdavky pri kultúrnych podujatiach, čo je tiež predmetom
dnešného rokovania v bode 14.
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K bodu 6: Správa hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly a správa hlavnej
kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2017
Hlavná kontrolórka predložila Správu hlavnej kontrolórky o výsledku finančnej kontroly
a Správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2017
Správa z kontrolnej činnosti zahŕňala:
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v zmysle §18d, ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Počet kontrol bol
v závislosti od počtu zasadnutí obecného zastupiteľstva,
- kontrolu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce Zvolenská
Slatina za rok 2017,
- kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina v zmysle
§ 7 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v roku 2016,
- finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami v podmienkach rozpočtovej organizácie Základná škola
s materskou školou T. Vansovej (školská jedáleň, centrum voľného času). Kontrola bude
ukončená v 1. polroku 2018, nakoľko ešte musí byť skontrolovaný mzdový okruh,
- finančnú kontrolu dodržiavania zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení
s finančnými prostriedkami a majetkom obce Zvolenská Slatina za obdobie kalendárneho
roka 2017.
Záverom hlavná kontrolórka skonštatovala, že v rámci kontrolnej činnosti za rok 2017 neboli
zistené závažné nedostatky.
Hlavná kontrolórka podala tiež správu o výsledku finančnej kontroly zameranej
na dodržiavanie zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami a majetkom Obce Zvolenská Slatina za obdobie kalendárneho roka 2017.
Cieľom bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktami riadenia so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce
a skontrolovať vykonávanie základnej finančnej kontroly na kontrolovaných dokladoch.
Záverom hlavná kontrolórka skonštatovala, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky.
K bodu 7: Pripravované investičné akcie v roku 2018
- Pani starostka informovala o tom, že obec získala nenávratné finančné prostriedky
na projekt „Prístavba a prestavba materskej školy Zvolenská Slatina“, realizovaného v rámci
výzvy: „IROP-PO2-SC221-2016-10 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR.
So stavebnými prácami sa začne už v mesiaci marec-apríl 2018. V rámci výzvy boli obci
pridelené finančné prostriedky vo výške 356 000 €. Vlastné zdroje obce – cca 450 000 €.
- Ďalej pani starostka informovala o predložení žiadosti o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-SC613-2017-2 za účelom realizácie
projektu „Komunitné centrum Zvolenská Slatina“, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce. Zabezpečenie realizácie projektu je v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 249 722,46 €. Zabezpečenie povinného
financovania projektu t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov (vo výške 12 486,13
- Ďalšia plánovaná investičná akcia je rekonštrukcia Domu smútku, prístupovej komunikácie
a spevnených plôch. Celková predpokladaná výška financovania je 154 000 € s DPH.
Projekt bude rozdelený na dve časti na dve časti - rekonštrukcia domu smútku za cca
60 000 € (sanita, dvere, podlahy, elektroinštalácia a podobne) a spevnené plochy
(zámková dlažba, verejné osvetlenie) a okolie Domu smútku 94 000 €. Pani starostka
informovala, že už bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia a obec by
chcela k realizácii časti spevnené plochy pristúpiť v tomto roku. Boli prerokované
podmienky financovania na pracovnej porade poslancov. Po prerokovaní poslanci
odporučili nečakať na výzvu, nakoľko je potrebné zrekonštruovať chodník a vybudovať
spevnenú plochu do cintorína. Odporúčajú zapojiť vlastné zdroje, čo je predmetom
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schvaľovania na dnešnom zasadnutí. Časť – rekonštrukcia Domu smútku by bola
financovaná aj z cudzích zdrojov v rámci výzvy MAS Podpoľanie.
- V rámci snahy o realizáciu IBV v lokalite Očovská cesta obec podala žiadosť na Okresný
úrad vo Zvolene, o jednoduché pozemkové úpravy v tejto lokalite a okresný úrad začal
vo veci konať. Pani starostka informovala, že sa jedná o územie, ktoré je zadefinované
ako územie na plánovanú výstavbu rodinných domov. Územie sa nachádza medzi
Očovskou cestou a Maloslatinskou ulicou. Dané pozemky budú môcť byť usporiadané
tvarovo, majetkoprávne, aby tieto pozemky boli pripravené na ďalšie realizácie. Správnym
orgánom v konaní je Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor vo Zvolene, ktorý obci
doručil žiadosť o určenie členov (zástupcov) do komisie pre jednoduché pozemkové
úpravy. Poslanci na pracovnej porade navrhli za členov pani starostku a zástupcu
starostky p. Beňa. Zároveň v tejto súvislosti pani starostka oslovila poslancov ohľadne
zdroja financovania potrebných na vykonanie pozemkových úprav, kde predpokladaná
hodnota zákazky na základe zrealizovaného prieskumu trhu je 60 000 Eur. Poslanci
navrhujú financovanie z vlastných zdrojov. Uvedené bude zahrnuté do rozpočtového
opatrenia č. 1.
K bodu 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018
Pani starostka skonštatovala, že obec má prijaté všeobecne záväzné nariadenie z roku 2010
o úhradách za služby a úkony poskytované Obcou Zvolenská Slatina. Je však už neaktuálne
a bolo potrebné ho zaktualizovať. Poslancom bol doručený návrh na VZN, ktorý bol
v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce a aj na webstránke. Lehota
na predloženie pripomienok k VZN bola do 12. marca 2018 vrátane. Predseda Komisie
na prípravu VZN a vyhodnotenie pripomienok k návrhom VZN p. Hanuska predložil zápis
z prehodnotenia pripomienok zo dňa 13. 03. 2018. Nakoľko pripomienky neboli vznesené
z radov poslancov, ani z radov občanov, odporúča, aby bol návrh schválený a prijatý obecným
zastupiteľstvom.
Pani starostka ďalej uviedla, že v súvislosti s prijatím tohto VZN sa bude rušiť uznesenie
č. 241/2009 zo dňa 26. 09. 2009, ktorým bola schválená sadzba za 1 motohodinu práce
traktora John Deere, nakoľko táto sadzba bude zahrnutá vo VZN č. 1/2018.
K bodu 9 – Komunitný plán
Pani starostka informovala, že bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb Obce
Zvolenská Slatina na roky 2018 – 2022 v súlade s novelou zákona o sociálnych službách.
Jeho schválenie bude predmetom dnešného rokovania.
Na internetovej stránke obce boli zverejnené ciele a priority, ktoré budú vyplývať
z komunitného plánu.
Žiadne pripomienky k prioritám a cieľom neboli vznesené, ani z radov občanov, ani
z poslancov.
K bodu 10 - PHSR
Pani starostka predložila na rokovanie Správu o plnení PHSR za rok 2017.
Obec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2020
s výhľadom do roku 2023, ktorého súčasťou je Akčný plán jednotlivých programov a opatrení
s priamou väzbou na financovanie. Aspoň raz do roka je potrebné vyhodnotiť jeho plnenie.
Pani starostka zhrnula jednotlivé prioritné oblasti. V oblasti zdravie a sociálne služby, kde je
potrebné rozšíriť sociálne služby pre seniorov. Vzhľadom na to, že doposiaľ občania
nepožiadali o poskytovanie opatrovateľskej služby, táto nebola poskytovaná. Obec má však
túto službu zaregistrovanú.
V rámci obnovy a rekonštrukcie obecných nájomných bytov, obec investovala do opráv
26 700 €, realizovala projekt obnovy bytového domu na ul. Komenského č. 89 v celkovej
sume 47 986 €.
Obec bude pokračovať v realizácii projektov terénnej sociálnej práce. V rámci aktivity P3-SO3 skvalitniť služby v hygienickom centre, ktoré by mohli celoročne poskytovať služby sociálne
slabším občanom.
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V prioritnej oblasti kultúra, šport, voľný čas, mládež a vzdelávanie je opatrením P1-KSV
rekonštrukcia obecných objektov. V rámci tejto prioritnej oblasti bola zrekonštruovaná
budova športového areálu z vlastných zdrojov v celkovej výške 10 000 €. V rámci aktivity P1KSV-2 zrekonštruovať kultúrny dom a prestavať ho na multifunkčný objekt. Obec podala
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zateplenie kultúrneho domu
vo výške 219 276,64 €.
V rámci aktivity P1_KSV-3 zrekonštruovať budovu MŠ a zrealizovať prístavbu na rozšírenie
kapacity materskej školy, obec podala žiadosť, finančné prostriedky boli pridelené, ako už
bolo v predchádzajúcom bode dnešného programu prerokované, s prácami sa začne už
v priebehu marca - apríla 2018.
Boli vybudované nové učebne v ZŠ s MŠ T. Vansovej v roku 2013 prostredníctvom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok vo výške 140 000 €.
V roku 2017 boli dokúpené ďalšie hracie prvky na rozšírenie bezpečného certifikovaného
detského ihriska pre deti.
V roku 2017 sa rozšíril kamerový systém v športovom areáli a v strede obce (autobusové
zastávky) v celkovej výške 2 612 €.
V rámci vytvorenia lepších podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce
sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške
30 000 €.
V prioritnej oblasti: technická infraštruktúra, životné prostredie, miestne komunikácie
a chodníky, obec pravidelne kosí a čistí verejné priestranstvá, stará sa o obecnú zeleň,
vysýpa smetné koše, udržiava cintorín, parky.
Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a opravy miestnych komunikácií, obec v roku 2017
zrekonštruovala miestny chodník na ulici SNP v celkovej dĺžke 1 600 m a investovala
z vlastných zdrojov 149 785,48 €. Zo strany obce bola podpora realizácie rýchlostnej
komunikácie R2, ktorá bola v mesiaci júl 2017 uvedená do prevádzky.
V prioritnej oblasti: ekonomický rozvoj obce a moderná samospráva, obec organizuje
kultúrne podujatia v obci pre širokú verejnosť (Detský karneval, Cyklojazda o slatinský zlatý
dukát, Súťaž predníkov o cenu Rinalda Oláha, Deň detí, Slatinský jarmok, Mikulášsky
večierok).
K bodu 11: Správa z prehodnotenia územného plánu
Pani prednostka informovala o vypracovaní správy z prehodnotenia územného plánu obce.
Podľa § 30 stavebného zákona je obec a samosprávny kraj povinný pravidelne, najmenej
však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny
alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Obec Zvolenská Slatina má
vypracovaný Územný plán Obce Zvolenská Slatina schválený Obecným zastupiteľstvom dňa
26. 04. 2010, č. uznesenia 315/2010. Zmeny a doplnky územného plánu zatiaľ robené
neboli.
Po spracovaní správy o preskúmaní územného plánu možno konštatovať, že Územný plán
obce bol vypracovaný účelne a efektívne, slúži svojmu účelu a obyvateľom obce. Obec
Zvolenská Slatina v blízkej budúcnosti nepredpokladá nutnosť vypracovania nového
Územného plánu obce, ale naďalej sa bude zameriavať na jestvujúci UPN.
K bodu 12: Prerokovanie žiadosti o prístupovú komunikáciu v časti Boroviny –
Krvavník
Pani starostka v rámci tohto bodu oboznámila prítomných o podanej žiadosti p. Koštialika
k vybudovaniu prístupovej komunikácie do časti obce Boroviny – Krvavník. P. Koštialik
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11. 12. 2017 osobne žiadal poslancov, aby obec
dala vypracovať geometrický plán a následne oslovila vlastníkov pozemkov o možnosti
vysporiadania pozemkov pod prístupovú komunikáciu.
Poslanci po prerokovaní uvedeného na pracovnej porade konanej dňa 16. 01. 2018 rozhodli
písomne osloviť vlastníkov pozemkov pod navrhovanú cestu v zmysle územného plánu, či by
súhlasili s odpredajom pozemkov pod prístupovú komunikáciu za cenu podľa znaleckého
posudku. Až po vyjadrení ich súhlasu by sa riešili prípadné ďalšie kroky.
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Obec dňa 18. 01. 2018 poslala list 23 vlastníkom dotknutých pozemkov ohľadne
vysporiadania pozemkov pod prístupovú komunikáciu, kde ich žiadala o vyjadrenie. Prišlo 7
písomných odpovedí, z toho všetko negatívnych. Niektorí ďalší vlastníci sa však telefonicky
alebo osobne vyjadrili, že s odpredajom nebudú súhlasiť.
Pani starostka a poslanci skonštatovali, že na základe žiadosti p. Koštialika bol urobený
prieskum na odpredaj pozemku v zmysle ÚPN obce. Predmetom rokovania na zasadnutí
obecného zastupiteľstva bude navrhnutá realizácia ďalšieho kroku - vypracovanie
geometrického plánu pod prístupovú komunikáciu v zmysle ÚPN obce. Poslanci OZ sa
vyjadria v hlasovaní za navrhnuté uznesenie.
K bodu 13: Heuréka Slovakia, o.z. – žiadosť o elokované pracovisko
Pani starostka informovala o žiadosti od Súkromnej umeleckej školy Heuréka Slovakia, o.z.,
v ktorej nás žiadajú o súhlasné stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska v Detve
do siete škôl a školských zariadení SR k 01. 09. 2018. Pre zaradenie je potrebný
súhlas obecného zastupiteľstva. V súčasnosti majú zriadené elokované pracovisko v Detve
na adrese M. R. Štefánika, avšak kvôli nevyhovujúcim podmienkam chcú zmeniť priestory
na adrese Obrancov mieru 884/23, 962 12 Detva.
K bodu 14: Žiadosť FSK Slatina o zakúpenie krojových súčastí do majetku obce
Pani starostka predložila žiadosť od Združenia členov a priaznivcov Folklórnej skupiny
Slatina, kde žiadajú o finančnú podporu na zakúpenie krojových súčastí vo výške 1 200 €.
Uvedené bolo už predmetom rokovania na predchádzajúcich pracovných poradách
poslancov a poslanci súhlasili so zakúpených krojových súčastí, ktoré budú majetkom obce.
Uvedené bude zahrnuté do rozpočtového opatrenia č. 1.
K bodu 15: Oznámenie o vzdaní sa členstva v Komisii kultúry, športu a mládeže člena
Mgr. Ivana Hrašku
Pani starostka informovala prítomných poslancov o podaní oznámenia o vzdaní sa členstva
v Komisii kultúry, športu a mládeže Mgr. Ivana Hrašku z osobných dôvodov. Mgr. Hraško
však naďalej bude pracovať v redakčnej rade novín Slatina-prameň informácií.
K bodu 16: Oznámenie o ukončení prevádzok
Pani starostka informovala o predložených žiadostiach o zrušení nasledovných prevádzok:
- Alena Huliaková, novinový stánok, na adrese Malá strana, 962 01 Zvolenská Slatina
k 01. 12. 2017;
- Vladimír Krnáč K-MARKET, na adrese SNP 105, 962 01 Zvolenská Slatina k 31. 12. 2017;
- Ivana Kelemenová ARMY SHOP, na adrese SNP 105, 962 01 Zvolenská Slatina
k 01. 02. 2018.
Uvedené skutočnosti budú predmetom uznesenia na dnešnom rokovaní zastupiteľstva.
K bodu 17: Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2018 a vypaľovanie
suchých trávnatých porastov v jarnom období - usmernenie
Pani starostka informovala o doplnenom bode dnešného programu. Usmernenie Okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo Zvolene ohľadne opatrenia na ochranu lesov
pred požiarmi v roku 2018 a vypaľovanie suchých trávnatých porastov v jarnom období.
V liste nás žiadajú o sprístupnenie písomných informácií o zákaze vypaľovania, postihoch
prostredníctvom obecného rozhlasu, na webovej stránke a na vývesnej tabuli.
V rámci dnešného rokovania bude vzaté na vedomie došlé usmernenie a budú navrhnuté
opatrenia na zabezpečenie preventívno-výchovného pôsobenia na širokú verejnosť.
K bodu 18: Smernica o verejnom obstarávaní
Pani starostka tiež informovala o vypracovaní Smernice o verejnom obstarávaní, ktorá bola
zaktualizovaná podľa poslednej novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Zmena sa týka postupu pri obstarávaní pri podlimitných zákazkách bežne dostupných
tovarov. Podľa § 113 až 116 zákona sa bude postupovať aj pri bežne dostupných zákazkách
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v prípade, že si verejný obstarávateľ vyberie možnosť obstarávať tieto zákazky bez využitia
elektronického trhoviska.
Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 08. 11. 2017, a preto bolo treba aktualizovať aj
Smernicu obce.
K bodu 19: Diskusia
p. Balážová poukázala na formuláciu v bode programu č. 14. Pôvodne bod programu znel:
bod č. 14: Žiadosť FSK Slatina o zakúpenie krojových súčastí do krojárne obce. Vhodnejšie
by bolo bod zmeniť, že krojové súčasti budú zaradené do majetku obce.
Pani starostka pripomienku vzala na vedomie. Uvedené bolo pozmenené aj so súhlasom
poslancov.
V rámci diskusie vystúpila p. Michnová, ktorá obec verejne pochválila za prínos,
za investičné akcie a rozvoj obce, za angažovanosť obce v podaní žiadostí o nenávratné
finančné prostriedky a zapojenie sa do výziev.
Ďalej požiadala o diskusný príspevok p. Švecová s otázkou, pre aké účely bol v roku 2017
zakúpený rodinný dom na ulici T. Vansovej 350/9 do majetku obce.
Na otázku odpovedala hneď starostka obce, ktorá uviedla, že rodinný dom je kultúrna
pamiatka, ktorý obec kúpila práve na to, aby slúžil na takéto účely. V obci sa konajú kultúrne
podujatia a máme mnoho spoločenských organizácií, ktoré nás žiadajú o poskytnutie
priestorov na svoju činnosť. Poslanci sa rozhodli zriadiť v tejto kultúrnej pamiatke tradičný
dom a ďalšie priestory by mohli využívať pre svoju činnosť Folklórna skupina Slatina,
členovia ochotníckeho divadelného súboru, MO MS atď.
Ďalej sa p. Švecová zaujímala, aké opatrenia zastupiteľstvo obce príjme, či už
z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska, na zabezpečenie ochrany bezpečnosti, majetku
a súkromia občanov obce. Pýtala sa aj na základe predchádzajúcich okolností, ktoré sa
udiali posledne v obci (napr. krádež bankomatu, žobrajúca žena na parkovisku, atď).
Pani starostka odpovedala, že pravidelne rokujeme s OR PZ vo Zvolene. Bol niekoľkokrát
daný písomný podnet zo strany obce na zvýšenie frekvencie policajných hliadok.
p. Švecová k veci poznamenala, že si všimla ich nárast, čo hodnotí pozitívne, ale to
nepostačuje.
Pani starostka uviedla, že obec mala v minulosti niekoľkokrát zriadenú a následne zrušenú
obecnú políciu, pretože pri jednom – dvoch členoch nebola prínosom a situáciu neriešila.
Väčšie množstvo členov obecnej polície si obec z rozpočtu obce nemôže dovoliť. Obec
iniciovala i možnosť zriadenia spoločnej obecnej polície s okolitými obcami Vígľaš, Očová a
Lieskovec, ale nechceli na túto možnosť pristúpiť z dôvodu navýšenia nákladov vo svojich
rozpočtoch. Obec vie o vyskytujúcich sa problémoch v obci, ORPZ sa však v roku 2017
na žiadosť obce písomne vyjadrilo, že nezaznamenalo v Obci Zvolenská Slatina nárast
kriminality, či už priestupkov alebo trestných činov oproti predchádzajúcim obdobiam.
Vedenie obce situáciu monitoruje. Pri zistených priestupkoch, napr. pri pokreslení objektov
obce, sme podali trestné oznámenie a polícia musí postupovať v súlade so zákonom.
P. Švecová sa opäť vyjadrila, že majetkové priestupky sú jedna vec, ju však viac zaujíma
otázka bezpečnosti obyvateľov obce. Má vlastnú skúsenosť, že na železničnej stanici sa
zgrupujú skupiny ľudí, ktorých sa ostatní obyvatelia obce boja. Aj pravidelne žobrajúca žena
na verejných priestranstvách obce občanov obťažuje.
Pani starostka na vysvetlenie uviedla, že žobrajúca žena je podľa našich zákonov v podstate
neriešiteľný problém, pretože menovaná neporušuje žiadny zákon. Podobne aj pohyb
obyvateľov v skupinách po obci a ich zdržovanie sa na verejných priestranstvách tiež nie je
žiadny priestupok a teda ani žiadny postih. Aj keď obec niekoľkokrát v konkrétnych
prípadoch porušovania verejného poriadku kontaktovala políciu, hliadka sa dostavila, žiadny
postih však nenasledoval.
P. Kubovská v rámci diskusie vystúpila ohľadne vypracovaného Komunitného plánu obce.
Hodnotí ho veľmi pozitívne. Zároveň nadviazala na slová pani Michnovej, ktorá pochválila
prácu obce a zapájanie sa do projektov. Je za to, aby bolo v obci zriadené zariadenie pre
sociálne služby. Konkretizovala analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb. V obci
pôsobí Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slatinka, v ktorom je možné
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zabezpečiť sociálnu službu odkázaným v zariadení. Zriaďovateľom je Banskobystrický
samosprávny kraj. Poukazuje na fakt, že v blízkej budúcnosti bude potrebné vytvorenie
sociálneho zariadenia takéhoto typu pre potreby obce. Preto obec podporuje aktivity
subjektov na vytvorenie sociálneho zariadenia pre potreby obce a regiónu. Takisto
poukazuje na to, že opatrovateľská služba je registrovaná obcou, ale v súčasnosti nie je
v prevádzke, nakoľko doteraz o službu nik nepožiadal. V rámci SWOT analýzy
vo vypracovanom komunitnom pláne obce poukazuje na silné a slabé stránky. Existuje
nerovnováha v ich pomere. Z uvedeného vyplýva, že ak by tento stav pretrvával a neriešil
sa, mohli by nastať negatívne javy, ako vznik a narastanie sociálneho napätia, pokles
súčasnej úrovne už poskytovaných sociálnych služieb.
p. Švecová k tejto veci podotkla, že jedna vec je urobiť niečo, ale druhá vec je, či ľudia,
pre ktorých sa to robí, budú o to stáť, či to bude plniť účel. Poukazuje napríklad na
vybudovanie hygienického centra, ktoré ľudia so sociálne slabších skupín nemajú záujem
využívať.
Pani starostka vyzvala prítomných o zapojenie sa v rámci diskusie, keďže už nikto nemal
príspevok do diskusie, diskusiu uzavrela.
K bodu 20: Návrh uznesení
Predseda návrhovej komisie predložil na hlasovanie uznesenie, počet poslancov 9,
prítomných 9
-uznesenie č. 301 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 302 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 303 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 304 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 305 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 306 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 307 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 308 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 309 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 310 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 311 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 312 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 313 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 314 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 315 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 316 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 317 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 318 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 319 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 320 – prijaté, za hlasovalo 0 poslancov
-uznesenie č. 321 – prijaté, za hlasovalo 7 poslancov
-uznesenie č. 322 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 323 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 324 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 325 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 326 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov

proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti
proti

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
9,
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
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 2
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

K bodu 21: Záver
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom a občanom za aktívnu účasť
a ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová

8

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ján Beňo
zástupca starostky

PaeDr. Mgr. Slavomír Hanuska
overovateľ

Ing. Ján Šulek
overovateľ
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