Zápisnica č. 9/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22. 06. 2020 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 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská Slatina.
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia
na území obce Zvolenská Slatina.
5. Prevody majetku obce.
6. Zmluva o zriadení vecného bremena.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2.
8. Správy nezávislého audítora za rok 2019.
9. Návrh uznesenia.
10. Záver.
K bodu 1:
Pani starostka privítala poslancov na zasadnutí OZ. Zároveň vyzvala poslancov o doplnenie
programu. Keďže nikto nedal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, zasadnutie OZ sa riadilo
predloženým schváleným programom.
Ako hovorí zákon č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa
potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Aby bola dodržaná zákonná lehota a zároveň aj
momentálna situácia ohľadne COVID-19, zasadnutie sa uskutočnilo za sprísnených
podmienok.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a odsúhlasení títo poslanci: za predsedu návrhovej
komisie Mária Huliaková za členov návrhovej komisie Martina Libiaková a Matej Fekiač.
Za overovateľov zápisnice: Ivan Fiľo a Elena Bartková.
Zapisovateľkou dnešnej zápisnice z OZ je: Viera Gibalová
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Pani starostka požiadala kontrolórku obce, aby podala informáciu o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Kontrolórka obce urobila
kontrolu plnenia uznesení v zmysle § 18 d) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Konštatovala, že
jednotlivé uznesenia sú splnené, resp. v plnení, uznesenie pre ZŠ s MŠ ešte nie je splnené,
ktoré sa týka projektu úspešnejší.
Pani starostka poďakovala kontrolórke a vyzvala prednostku OcÚ, aby podala správu
z pracovných porád. Prednostka podala správu z uskutočnených pracovných porád, ktorá
tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3: Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Zvolenská

Slatina.
Pani starostka informovala, že návrh VZN bol zverejnený na webstránke obce a v úradnej
tabuli v lehote stanovenej zákonom. Vysvetlila, že obec si môže stanoviť ochranné pásma
pohrebísk, na ktorých je možné, alebo nie je možné uskutočňovať stavby.
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Poslanci sa dohodli, že ochranné pásma budú stanovené tak, že do 20 m sa nesmú
povoľovať stavby od pohrebiska.
Vyzvala poslankyňu Libiakovú, ktorá je predsedkyňou Komisie na vyhodnotenie pripomienok
k VZN, aby podala správu z vyhodnotenia pripomienok.
Poslankyňa Libiaková informovala, že v rámci tohto návrhu VZN bola podaná jedna
pripomienka v zákonom predpísanej lehote. Na základe podanej žiadosti sa pripomienka
zohľadnila a zapracovala do VZN. Upravil sa článok 3, pričom ochranné pásmo vo
zverejnenom návrhu sa znížilo z 20 m na 15 m.
Pani starostka poďakovala za podanie správy.
Predmetom schvaľovania bude VZN so zapracovaním, o ktorom budú hlasovať poslanci.
K bodu 4: Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského
zariadenia na území obce Zvolenská Slatina.
Pani starostka skonštatovala, že návrh VZN bol zverejnený na webstránke a úradnej tabuli.
Z dôvodu situácie, ktorá je zapríčinená koronavírusom, znížením príjmov do rozpočtu obce a
na základe odporúčaní ZMOS pristúpila obec k zníženiu dotácie na prevádzku a mzdy škôl a
školských zariadení zriadených na území obce na 80 %.
Po schválení VZN nadobudne účinnosť až od 1. augusta 2020.
Požiadala hlavnú kontrolórku obce, aby podala vysvetlenie, nakoľko robila pravidelne
prepočty každý mesiac podľa došlých podielových daní do rozpočtu obce.
Predmetom dnešného uznesenia bude aj schvaľovanie presunu z rezervného fondu, čo
umožnila v súčasnej situácii Vláda SR používať financie z rezervného fondu aj na bežné
výdaje obce.
Pani starostka ďalej vysvetlila, že tento krok je nevyhnutné urobiť na vykrytie obdobia, aby
mohla hospodáriť aj obec aj ZŠ. K tomuto návrhu Dodatku k VZN neprišla žiadna
pripomienka. Pani starostka vysvetlila, že poslanci na pracovnej porade sa dohodli, že ZŠ
nechce ukrátiť o tieto finančné prostriedky, ale na základe skutočnej potreby, po prepočítaní
nákladov, budú financie poskytnuté podľa skutočného čerpania.
Hlavná kontrolórka vysvetlila, že vždy k 20.temu dňu v mesiaci na účet obce príde balík
finančných prostriedkov, ktoré ďalej obec delí ZŠ, Heuréke a časť necháva na účte obce.
Časť, ktorá zostáva na účte obce je potrebná na úhradu nákladov na bežný chod obce, ako
je napr. verejné osvetlenie, chod úradu, energie, budovy. Obec má veľký bonus v tom, že za
to, že máme skládku v katastri, dostávame finančné prostriedky, ktoré využívame na
nakladanie s odpadmi. Ďalej vysvetlila, že prísun podielových daní postupne klesal. V júni
72 160 eur. Je to viac o 18 000 Eur ako minulý mesiac. Tým, že nám klesli podielové dane
na 53 000 Eur v máji, mesačne je potrebné z týchto previesť na účet ZŠ 37 000 Eur a balík
Heuréke. To znamená, že sme pristúpili na riešenie, že podľa skutočného čerpania ZŠ budú
poskytnuté financie prostredníctvom účelových dotácií.
Pani starostka dodala, že určite nebudú ukrátené napr. platy učiteľov. Minulý mesiac sme
doslova nemali z čoho previesť prostriedky pre ZŠ. Poslali sme len pomernú časť (24 000
Eur). Tento mesiac, pošleme plnú sumu, nakoľko sa na dnešnom rokovaní schváli použitie
rezervného fondu.
Tento týždeň bude škole uhradená plná dotácia. Návrh VZN bude platiť od augusta, to
znamená, že len 80 percent a zvyšok podľa skutočného čerpania. Hlavná kontrolórka
prepočítavala aj likviditu školy. Obecná rezerva narástla, minulý mesiac bola 40 000 Eur, ale
vzhľadom na to, že sme začali vyberať dane za KO, DzN, rezerva v súčasnosti narástla na
85 000 Eur.
Hlavná kontrolórka vysvetlila, že bežne sa prostriedky z rezervného fondu môžu použiť iba
na kapitálové výdavky, avšak teraz v súčasnej situácii aj na bežné výdavky, ktoré však bude
obec musieť do konca roka vrátiť naspäť.
Pani starostka dodala, že je potrebný prehľad účtov, aby sme vedeli zdokladovať koľko je
potrebné ZŠ previesť. Zároveň vysvetlila, že peniaze z RF boli roky šetrené na investičné
výdaje pre rozvoj obce. A nemôžme ich minúť na bežné výdaje, ktoré bude potrebné vrátiť. V
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súčasnosti je aj príjem do rozpočtu obce zo zaplatených daní, ktoré v rámci doručených
výmerov občania zaplatia teraz.
Hlavná kontrolórka vysvetlila, že keďže ľudia boli počas mesiacov marec, apríl, máj doma, či
už s deťmi, na OČR, nemali príjmy, neodvádzali štátu odvody, nakoľko OČR je dávka, toto
spôsobilo pokles podielových daní.
V rámci tohto bodu vystúpila p. Konôpková, ktorá sa pýtala, či táto zmena neovplyvní
nezapríčiní znižovanie tried v školskom klube a v materskej škole..
K uvedenému sa zapojil zástupca starostky Šulek s vysvetlením, že nik z obce nemá
záujem, aby škola bola zatvorená a ani triedy. Nik z poslancov to nepovedal a ani pani
starostka. Do 30. 7. budú škole odvedené prostriedky vo výške 100 percent. Od augusta
budú rozdiely doplatené účelovými dotáciami podľa výpočtu a samostatnej žiadosti. Zároveň
dodal, že niektoré obce už znížili platy na 80 % podľa rady ZMOSu. Obec to neurobila.
p. Melicherčíková sa tiež zapojila za odbory školy.
Z jej hľadiska je potrebné sa dozvedieť, či nebude siahnuté na platy.
Pani starostka opäť zopakovala, že ZŠ dostáva financie podľa počtu žiakov. Až od augusta,
kedy sa schváli Dodatok k VZN znížime na 80 % a obec bude dofinancovávať podľa potreby.
A zároveň dodala, že do rezervného fondu budeme musieť tieto prostriedky potom vrátiť.
Zástupkyňa MŠ p. Hronská konštatovala, že podľa dostupných informácií Ministerstvo
školstva SR bude dofinancovávať čerpanie MŠ do výšky 100 %.
Pani starostka súhlasila s tvrdením, avšak toto musí byť najprv schválené uznesením vlády.
K bodu 5: Prevody majetku obce
Pani starostka informovala o zverejnenom zámere odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve
obce Zvolenská Slatina v zmysle čl. II. bod 1 Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č.
0213/2015 schválenej uznesením OZ č. 55/2015 zo dňa 25.05.2015 uzatvorenej dňa 13. 07.
2015 (prevod ČOV a kanalizácie do vlastníctva StVS).
Kúpna cena je v zmysle dohody vo výške 35 €.
Dodala, že teraz bol zverejnený zámer odpredaja a v septembri bude na zasadnutí OZ
schvaľovaný samotný odpredaj.
Ďalšou žiadosťou v rámci tohto bodu je žiadosť o odkúpenie časti pozemku pre p.
Žubritovského, časť parcely KN-C parc. č. 2007, ktorá je vo vlastníctve obce. Rodina
Žubritovských, ktorí majú postavený rodinný dom na susediacej parcele KN-C parc. č. 343,
dlhodobo užívajú časť obecnej parcely, ktorú majú oplotenú. Ide o cca 190 m2. Náklady
spojené s obstaraním geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať žiadateľ.
Predaj časti parcely bude schvaľovaný v dvoch krokoch, najskôr zámer predaja obecného
majetku v júni a v septembri by bol schválený samotný predaj. Dovtedy si žiadateľ dá
vypracovať geometrický plán na časť KN-C parc. č. 2007, z ktorej sa odčlení pozemok, ktorý
bude predmetom predaja a znalecký posudok.
Tretia žiadosť je žiadosť o odkúpenie časti parcely pod miestnou komunikáciou na ulici
Mierová.
Vlastníci pozemku navrhujú odkúpenie pozemku pod cestou na ulici Mierová (prepojenie
k ulici Maloslatinská). Ide cca o 520 m2. Cenu ponúkli dohodou 10 eur za m2. Nakoľko
poslanci s odkúpením súhlasia, obec dá vypracovať geometrický plán na odčlenenie parcely
KN-E parc. č. 602/3. Samotný predaj bude predmetom schvaľovania na OZ v septembri.
K bodu 6: Zmluva o zriadení vecného bremena.
Pani starostka vysvetlila prítomným, že vzhľadom na výstavbu chodníka na ulici T. Vansovej
je potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s vlastníkom parcely Ing. Koškom.
Na parcele (7 m2) bude umiestnené vyústenie z dažďovej kanalizácie. Vlastník Ing. Koška
súhlasí. Zámer bol zverejnený a po dnešnom schválení sa môže pristúpiť k uzatvoreniu
zmluvy a zavkladovaním zmluvy na katastrálny odbor.
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K bodu 7: Rozpočtové opatrenie č. 2.
Hlavná kontrolórka vysvetlila rozpočtové opatrenie č. 2.
K bodu 8: Správy nezávislého audítora za rok 2019.
Pani starostka podala informáciu, že vypracované správy nezávislého audítora za rok 2019 z
preskúmania konsolidovanej účtovnej závierky a z preskúmania účtovnej závierky budú
vzaté na vedomie na dnešnom rokovaní OZ, v ktorých sa konštatuje, že obec konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
K bodu 9: Návrh uznesení
Predsedkyňa návrhovej komisie predložila na hlasovanie uznesenia, počet poslancov 9,
prítomných 9.
-uznesenie č. 152 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 153 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 154 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 155 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 156 – prijaté, za hlasovalo 8 poslancov
-uznesenie č. 157 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 158 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 159 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 160 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 161 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 162 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 163 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 164 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov
-uznesenie č. 165 – prijaté, za hlasovalo 9 poslancov

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

0,
0,
0,
0,
1,
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
zdržal sa 0
zdržal sa 0
zdržal sa 0

K bodu 10: Záver
Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie
Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Viera Gibalová

Ing. Viera Gibalová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Ing. Ján Šulek
zástupca starostky

Elena Bartková
overovateľ

Ivan Fiľo
overovateľ
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