Zápisnica č.19/2013
zo zasadnutia OZ zo dňa 26.09.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnení –J. Brodiansky, M. Svoreňová
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2013, monitorovacia správa
4. Správa hlavnej kontrolórky
5. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia
6. Voľba prísediaceho na Okresný súd Zvolen
7. Odpredaj a prenájom obecného pozemku
8. Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
9. Informácia o Protestoch prokurátora
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
K bodu 1:
Pani starostka srdečne privítala poslancov a občanov na riadnom zasadnutí OZ. Predložila
program rokovania na doplnenie, kde poslanci nedali ďalší doplňujúci bod, po odsúhlasení
programu sa rokovanie riadilo týmto programom.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: M. Huliaková, E. Bartková, A. Kubovská
a za overovateľov zápisnice: V. Bahýl, M. Kučera
Členovia návrhovej komisie i overovatelia boli jednohlasne schválení.
K bodu 2:
Prednostka urobila kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. Konštatovala, že
jednotlivé uznesenia sú splnené resp. v plnení. Ďalej podala správu o činnosti poslancov
z pracovných porád, ktorá tvorí prílohu č.1 zápisnice.
K bodu 3:
Ekonómka podala správu o hospodárení obce za I. polrok 2013. Monitorovacia správa je
zverejnená na našej web stránke. Správa a plnenie rozpočtu k 30.06.2013 tvorí prílohu č. 2
tejto zápisnice.
K bodu 4:
Ing. Štollmannová Oľga, hlavná kontrolórka podala Správu o činnosti KK a správu
z následnej finančnej kontroly. Konštatovala dobré hospodárenie obce, pochválila precíznu
prácu ekonómky. Správa tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
K bodu 5:
a) Ekonómka predložila Rozpočtové opatrenia, ktorým sa navyšujú príjmové položky dotácia z MK na Slatinský jarmok, z BBSK na Prehliadku predníkov, dotácia na cestnú
infraštruktúru, predaj pozemku – časť dvora p. Macháčovi, z MF - navýšenie tarifných platov
učiteľom, KŠÚ zvýšenie na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, na výchovu a vzdelávanie žiakov
zo SZP, asistenta učiteľa, dotácia z Metodicko-pedagogického centra a na modernizáciu
vzdelávacieho procesu na ZŠ. Celkové navýšenie predstavuje 28 633 €.
Návrh úpravy rozpočtu finančných operácií predstavuje čiastočné storno peňažných
prostriedkov prevedených z peňažných fondov obce na bežný účet – z prebytku rozpočtového

hospodárenia z r. 2012 vo výške 90178 € v rámci Memoranda a konsolidácie verejných
financií.
Finančné prostriedky, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu budú premietnuté aj do výdavkovej
časti rozpočtu r. 2013. Rozpis po položkách je v uznesení. Vo výdavkovej časti úpravy
rozpočtu ZŠ s MŠ je aj účelová dotácia z podielových daní obce vo výške 17814 € na bežné
výdavky – oprava oplotenia ZŠ, priestranstva a prístupovej plochy k školskej jedálni ZŠ.
K bodu 6:
Pani starostka predložila na rokovanie požiadavku Okresného súdu na voľbu prísediaceho na
súd. Obecné zastupiteľstvo volí v zmysle § 140 z. 385/2000 Z. z. v znení noviel prísediaceho
na OS na volebné obdobie 4 roky. Kandidát musí byť občan Zvolenskej Slatiny s trvalým
pobytom a musí spĺňať predpoklady podľa § 139 ods. 1,2 z. 385/2000.
OS navrhuje p. Oľgu Pavlíkovú, Sládkovičova 543/42, ktorá 24 rokov pôsobí ako sudca
z ľudu. Voľba je predmetom uznesenia
K bodu 7:
Pani starostka predložila žiadosť:
1.)Petra Tučeka , bytom Zvolenská Slatina, Komenského 596/14 o odpredaj - pozemok KN
– C parc. č. 1957/5 o celkovej výmere 52m2 - ostatné plochy, podľa GP č. 43260233117/2013 zo dňa 22.04.2013, vyhotoviteľ Ing. Vajda Jaroslav Geoplán, Tr. SNP 75, Banská
Bystrica, v k. ú. Zvolenská Slatina , zapísaný na LV 1136, odčlenený z KN-E parc. č.
1183/21 – TTP- o výmere 25464 m2 , za cenu podľa Znaleckého posudku č. 09/2013,
vyhotoveného Ing. Branislavom Hegerom, ul. Na Zábave č.9, Banská Bystrica pre Petra
Tučeka, Komenského 596/14, Zvolenská Slatina za cenu 175,00 €.
Cena pozemku určená znaleckým posudkom je 175 € za rozlohu 52,00m2 . Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli od 21.06.2013 do 25.07.2013 a súčasne zverejnený na stránke
obce.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa, o ktorom bude rozhodovať Obecné zastupiteľstvo vo
Zvolenskej Slatine 3/5 väčšinou všetkých poslancov, je skutočnosť, že pozemok je oplotený,
patrí k pozemku na ktorom sa nachádza záhradná chatka súp. č. 1393 v Kobeľovci, ktorej
vlastníkom podľa LV č. 1217 je Peter Tuček v podiele ½-ica a Monika Tučeková rod. Tršová
v podiele ½-ica a je vedený ako ostatné plochy.
2.)Mikroregiónu Podpoľanie v zastúpení Ing. Bódim o umiestnenie informačných tabúľ
označujúcich začiatok mikroregiónu na začiatku našej obce v smere od Zvolena a od Zolnej
na obecných pozemkoch. Predbežný súhlas, ktorý je súčasťou predkladaného projektu, bol
daný. OZ bude schvaľovať nájomnú zmluvu, ktorá bude uzavretá na 10 rokov. Zámer je
zverejnený na informačnej tabuli a web stránke od 5.09.2013 do konania OZ.
K bodu 8:
Pani starostka informovala, že obec podáva žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na
projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“ z programu Rozvoja vidieka, Opatrenie 3.4.1., Os
4, čo je nad rámec dotácie obec dofinancuje z vlastných zdrojov z rozpočtu obce.
Výstavba a financovanie multifunkčného ihriska na školskom dvore – stavebné práce
pokračujú, verejné obstarávanie ukončené, zmluva je uzavretá. Drenáž je hotová, podkladový
kameň sponzorsky poskytol Urbariát Zvolenská Slatina. Už sa naváža štrk ako podklad pod
umelú trávu. Dodávateľ prác navrhol aj prevádzkový poriadok, ktorý môžete pripomienkovať
na pracovnej porade. Do 30.10.2013 je potrebné podať žiadosť, dostaneme dotáciu okolo 30
tis. Eur cez MAS Podpoľanie. Sú zmeny oproti pôvodnému projektu, sú len čiary na tenisové
kurty nie farebné odlíšenie, brány 3, osvetlenie v strede. Okrem pôvodného projektu bude
zámková dlažba vo výške cca 2,5 tis € a zvýšené siete o 1 m.

Tiež sa podáva žiadosť o NFP na projekt „Oddychová zóna pre matky s deťmi“ v rámci
Programu obnovy dediny 2014 v predpokladanej sume 5 000 €. Návrh je rozdelený do troch
častí: výsadba 1600 €, dopadová plocha 1800 €, zariadenie 1600 €.
K bodu 9:
Pani starostka informovala o Proteste prokurátora proti VZN č. 3/2012 o zásadách tvorby
a čerpania fondu prevádzky a opráv nájomných bytov v BD a obecných RD a Proteste
prokurátora proti Smernici č. 5/2011 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce.
Dňa 19.9.2013 o 17,00 hod. sa konalo spoločné stretnutie s nájomníkmi obecných nájomných
RD z Maloslatinskej ulice za účasti okresného prokurátora JUDr. Jozefa Gajdoša a ich
právneho zástupcu JUDr. Martiny Bariakovej. Prokurátor ich informoval, prečo podal
protest. V SR neexistuje právny predpis, ktorý by upravoval nájomné za užívanie RD okrem
zákona o majetku obcí. Pokiaľ nedôjde k dohode, obec musí postupovať pri výpočte nájmu
podľa tohto zákona. Nájomníci sa stále odvolávajú na krivdy spáchané na nich zo strany štátu
pri odkúpení ich rodinných domov v Slatinke. Nesúhlasia so zvýšeným nájmom za užívanie
RD. Poukazujú na zlú kvalitu RD.
K bodu 10:
Diskusia
1. Pani starostka informovala, že sa blížia voľby do VUC, uznesením sa schvaľujú plochy na
vylepovania plagátov v predvolebnej kampani. Obec určila jednu informačnú tabuľu pri
obecnom úrade.
2. Pani starostka oboznámila prítomných s informáciou z NDS o začatí stavby rýchlostnej
cesty R2 do konca roku 2013.
3. Pani poslankyňa Huliaková požiadala hlavnú kontrolórku o preverenie čestných prehlásení
rodičov, ktorých deti navštevujú súkromné ZUŠ a CVČ, o skutočnej účasti žiakov v rámci
prideľovania vzdelávacích poukazov.
4. Pán poslanec Beňo odporúča navrhnúť za sudcu z ľudu mladšiu osobu – na základe
požiadavky OS Zvolen na voľbu prísediaceho na súd.
5. Pán Šovčík, člen FS Slatina – dotaz na IBV v lokalite záhrad na Družstevnej ulici.
Pani starostka – v roku 2010 sa robil nový územný plán obce, kde bola schválená len IBV
Očovská cesta. Boli by potrebné zmeny a doplnky k územnému plánu (geodeti) a musel by
byť väčšinový záujem.
6. Pán Šovčík poukázal na zastavenie prác na galérii Jána Kulicha. Pán Kulich bol pozvaný na
pracovnú poradu poslancov, je to jeho súkromný pozemok, rušil dodávateľa (stavebnú firmu),
robí zmenu projektovej dokumentácie, rokovanie bolo aj na rodičovskej rade ZŠ – oplotenie
pozemku robí cestu neprehľadnou, čo predstavuje nebezpečenstvo detí pri prechode cez cestu.
7. Pani Monika Melicherčíková, občianka navrhuje dopravné značenie. Nakoľko cesta pred
ZŠ s MŠ je cesta 2. triedy patriaca pod BBSK a Slovenskú správu ciest, obec toto nemôže
riešiť. Obec môže riešiť dopravné značenie len pre miestne komunikácie. Rodičovská rada
školy dá podnet na dopravný inšpektorát.
8. Pani Melicherčíková Monika, občianka poukázala na rušenie nočného kľudu z dôvodu
akcie: zrazu motorkárov v kaviarni „Magnus“ vo Zvol.Slatine do neskorých nočných hodín.
Pani starostka informovala, že povolenie mala kaviareň na terase len do 22. hodiny večer,
v prípade uzavretej spoločnosti do 24. hodiny v noci v zariadení.
9. Pán Šovčík, člen FS Slatina poukázal na zviditeľnenie účinkovania FS Slatina pri MO MS.
Vyzdvihol úspechy účinkovania na akciách usporiadaných v obci aj mimo nej. Mal
pripomienku, že akcie organizované kultúrnou komisiou je potrebné vyhodnotiť, chýba spätná
väzba, vznesenie pripomienok, návrhov na usporiadanie ďalších podujatí organizovaných
v nasledujúcom období. Negatívom je slabá účasť občanov na kultúrnych podujatiach.

Pani starostka – účinkovanie FS a ich podujatia sú pozitívne hodnotené na pracovných
poradách poslancov, tiež v obecných novinách, v monitorovacej správe zverejnenej na web
stránke obce. Obec si váži a oceňuje aktivity FSk Slatina rovnako ako aktivity všetkých
organizácií a klubov v obci.
Pani poslankyňa Kubovská a Huliaková - treba zhodnotiť akcií, nech sa stretnú členovia FS
s členmi kultúrnej komisie, ktorá je poradným orgánom starostky obce a má voľné pole
pôsobnosti na iniciovanie ďalších akcií a podujatí.
K bodu 11:
Predseda návrhovej komisie predložil na schválenie jednotlivé uznesenia a poslanci hlasovali
nasledovne:
- uzn. č. 210/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 211/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 212/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 213/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 214/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 215/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 216/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 217/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 218/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0
Zdržali sa: 0
- uzn. č. 219/2013 – prijaté – za hlasovali: Vladimír Bahýl, Elena Bartková, Ján Beňo, Ján
Račko, Mária Huliaková, Alena Kubovská, Marián Kučera,
Proti – 0

Zdržali sa: 0
K bodu 12:
Na záver pani starostka poďakovala poslancom i občanom za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Anna Svoreňová
Ing. Anna Pavlendová
prednostka OCÚ

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
Ján Beňo
zástupca starostky

RNDr.Vladimír Bahýl, CSc.
overovateľ

Doc. Ing. Marián Kučera, PhD
overovateľ

