Z Á P I S N I C A č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slaskej, konaného dňa 11. júna 2020 o 17,00
hod. v zasadačke obecného úradu vo volebnom období 2018 - 2022.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce a
administratívna pracovníčka obecného úradu. Hlavná kontrolórka obce sa z neúčasti
ospravedlnila.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Informácia starostu obce o plnení uznesení 86/2020 až 94/2020.
4. Informácia o aktivitách OcÚ.
5. Hlavná kontrolórka obce:
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
b) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
6. Rozpočtová agenda:
a) Plnenie rozpočtu k 31.5.2020.
b) Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020.
7. Majetková agenda:
a) Zámer zámeny majetku obce (obec Slaská, JUDr. Jozef Salay).
b) Zámer predaja majetku obce (obec Slaská, p. Dávid Göth).
8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019:
a) Návrh záverečného účtu.
b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce.
c) Správa audítora.
9. Návrh uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervného fondu obce, návrh čerpania
schválených úverových zdrojov.
10. Návrh navýšenia úverových zdrojov podľa indikatívnej ponuky banky.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Daniel Gelien, ktorý
konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je zastupiteľstvo uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol uznesením č. 95/2020 schválený v podobe,
ktorá je uvedená v tejto zápisnici. Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce Mgr.
Zuzanu Mojžišovú. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 96/2020 zvolilo za overovateľov

zápisnice p. Jozefa Malého a p. Martina Sklenku.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 3
Informáciu o plnení uznesení č. 86/2020 až 94/2020 namiesto neprítomnej hlavnej
kontrolórky predniesol starosta obce, ktorý skonštatoval, že boli splnené všetky prijaté
uznesenia okrem uznesenia o kúpe spoluvlastníckych podielov v pozemku nachádzajúceho sa
pod miestnym parčíkom. Kúpa ešte zrealizovaná nebola, lebo väčšina vlastníkov
spoluvlastníckych podielov je vyššieho veku a z dôvodu pandémie COVID – 19 sú
obmedzené stretnutia so staršími ľuďmi, aby boli chránení pred prípadným infikovaním.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 97/2020 zobralo na vedomie informáciu starostu obce
o plnení uznesení č. 86/2020 až 94/2020.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 4
Informácia o aktivitách obecného úradu bola spracovaná písomne, bola zverejnená
a poslancom doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. Poslanec Malý navrhoval zverejniť občanom informáciu o odhalení
páchateľov, ktorí vytvorili nelegálnu skládku odpadu na bývalom JRD a skutočnosť, že
prokuratúra podá obžalobu v tejto veci. Svoj návrh odôvodnil tým, že zverejnenie by mohlo
pôsobiť preventívne vo verejnosti. Starosta obce na tento návrh hneď odpovedal, že bude
tomu venovaný samostatný článok v obecných novinách. Poslanec Sklenka sa opýtal, kde
všade sú určené body v rámci projektu „Wifi pre Teba“. Starosta obce na túto otázku hneď
odpovedal, že bude 10 bodov v rámci celej obce tak, aby boli signálom pokryté dôležité časti,
kde sa nachádzajú obecné budovy alebo verejné priestranstvá. Kompletný zoznam
špecifikovaných lokalít je k dispozícii na obecnom úrade. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
98/2020 zobralo na vedomie informáciu o aktivitách obecného úradu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 5
Hlavná kontrolórka obce predložila písomne návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2020, ktorý bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce
hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rozprave sa nikto neprihlásil o slovo.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 99/2020 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2020.

Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Vzhľadom na skutočnosť, že mandát súčasnej hlavnej kontrolórky končí dňa 31.8.2020, je
potrebné v zákonom stanovenej lehote vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra. Podrobnosti
o spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky boli spracované písomne, boli zverejnené
a poslancom doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu
k tomuto bodu programu. V rozprave sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 100/2020 za A) vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce s termínom konania
dňa 20.8.2020 a za B) schválilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
obce Slaská a o náležitostiach prihlášky podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 6
Plnenie rozpočtu k 31.5.2020 bolo spracované písomne, bolo zverejnené a poslancom
doručené ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. Na úvod uviedol, že zatiaľ sa odhaduje maximálny výpadok na podiele dane
z príjmov fyzických osôb do 10 % oproti plánovanému výberu. Obec prvýkrát zaznamenala
pokles podielu tejto dane až v mesiaci máj. Vzhľadom k tomu, že obec nerozpočtovala
maximálnu prognózu podielu tejto dane na rok 2020, neočakáva väčší problém súvisiaci
s týmto výpadkom a zatiaľ neplánuje úpravu výdavkov. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 101/2020 zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce
k 31.5.2020.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom
doručený ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. Na úvod rozpravy starosta obce poslancov informoval, že návrh rozpočtového
opatrenia bol v zmysle zákona v určenej lehote zverejnený pred rokovaním obecného
zastupiteľstva a k návrhu neboli doručené zo strany verejnosti žiadne pripomienky.
Rozpočtové opatrenie znižuje podiel z dane z príjmov fyzických osôb vzhľadom na prognózu
MF SR, dopĺňa položku nákup ochranných rúšok pre občanov, tiež výdavok na nové latovanie
lavičiek v parčíku a výdavky spojené s menšou rekonštrukciou minifitnes. Poslanec Hric mal
otázku, či po zmene vlastníka lesných pozemkov a poľnohospodárskych pozemkov v k.ú.
Slaská nedochádza v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností k zníženiu výmery nového
vlastníka. Prítomná administratívna pracovníčka sl. Mojžišová, ktorá je zodpovedná za
daňovú agendu hneď odpovedala, že spol. GLOCK s.r.o. priznala v daňovom priznaní všetky
nehnuteľnosti, ktoré má zapísané na liste vlastníctva. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
102/2020 schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2020 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 7
Pán JUDr. Jozef Salay požiadal o vysporiadanie vlastníctva k spoluvlastníckemu podielu
v pozemku formou zámeny. Jeho žiadosť bola zverejnená a poslancom doručená ako materiál
na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Na úvod len
v krátkosti informoval, že JUDr. Jozef Salay má záujem vysporiadať spoluvlastnícky podiel
obce v jeho záhrade, pričom navrhuje zámenu ako formu vysporiadania s tým, že na zámenu
ponúka rovnako veľký spoluvlastnícky podiel v pozemku v rovnakej lokalite a rovnakého
druhu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 103/2020
schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer zámeny svojho majetku a to: spoluvlastnícky podiel o veľkosti
3/8 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2) na pozemku parcela E-KN č. 53/5,
vedená ako záhrada o výmere 398 m2, zapísaná na LV č. 521 v k.ú. Slaská; za majetok a to:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 25/162 z celku (zodpovedajúca výmera podielu – 149 m2)
na pozemku parcela E-KN č. 478/1, vedená ako záhrada o výmere 963 m2, zapísaná na LV č.
594 v k.ú. Slaská od spoluvlastníka – JUDr. Jozef Salay, Jesenského 846/45, 965 01 Žiar nad
Hronom; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že spoluvlastnícky
podiel obce v parcele E-KN č. 53/5 sa nachádza v záhrade, ktorá je priľahlá rodinnému domu
p. Salaya, bola užívaná jeho právnymi predchodcami a v súčasnosti je užívaná ním.
Ponúknutý spoluvlastnícky podiel p. Salaya na zámenu sa nachádza v pozemku v rovnakej
lokalite, ide o pozemok rovnakého druhu a zodpovedajúca výmera spoluvlastníckeho podielu
je rovnaká. Tento zámer zámeny bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Pán Dávid Göth požiadal o vysporiadanie vlastníctva k pozemkom nachádzajúcim sa v jeho
dvore. O zábere časti pozemkov obce (6 m2) sa dozvedel po vypracovaní geometrického
plánu pri kolaudácii stavby rodinného domu. Jeho žiadosť bola zverejnená a poslancom
doručená ako materiál na rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu
programu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 104/2020
schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer predaja svojho majetku a to: pozemok parcela č. C-KN 752/8,
vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1
(zodpovedajúca výmera podielu – 3 m2) a pozemok parcela č. C-KN 752/9, vedená ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca
výmera podielu – 3 m2), obidva pozemky zameraná geometrickým plánom č. 5182232623/2019, ktoré sa odčleňujú z parcely C-KN č. 752/7, zapísanej na LV č. 945 pod B.1. v k.ú.
Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 18,00 € v prospech kupujúceho – Dávid Göth,
Slaská 234, 966 22; z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že pozemky
parcely C-KN č. 752/8 a 752/9 sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 121, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú súčasťou dvora, ktorý žiadateľ užíva. Tento zámer
predaja bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 8
Starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh záverečného účtu obce
a rozpočtového hospodárenia za rok 2019. Súčasťou materiálu bola aj individuálna výročná
správa za rok 2019, správa nezávislého audítora a odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce. Uvedený kompletný materiál bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na
rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Na úvod rozpravy
starosta obce uviedol, že k predloženému materiálu nebola zo strany verejnosti doručená
žiadna pripomienka. Zároveň dodal, že materiál obsahuje všetky podstatné údaje súvisiace
s hospodárením obce v roku 2019 a toto hospodárenie obec uzavrela s prebytkom cez
9.000,00 eur. Poslanec Sklenka mal otázku vo veci pohľadávky obce spojenej bývalým JRD.
Starosta hneď odpovedal, že je to neuhradená daň z nehnuteľnosti za stavby nachádzajúce sa
na bývalom stredisku JRD. Viac sa nikto neprihlásil v rozprave o slovo. Obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 105/2020,
A) zobralo na vedomie:
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Slaská
za rok 2019 s odporúčaním schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
- Správu nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky obce Slaská za rok
2019.
- Individuálnu výročnú správu obce Slaská za rok 2019 podľa predloženého návrhu.
B) schválilo:
-

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.
Použitie prebytku finančných prostriedkov rozpočtového hospodárenia rok 2019 vo výške 100
% (9.428,15 Eur) na tvorbu rezervného fondu.
Hospodársky výsledok nákladov a výnosov za rok 2019 vo výške 16.453,96 € a jeho
zaúčtovanie na účty MD431 a DAL428.

Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 9
Starosta obce predložil na rokovanie návrh uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce na rekonštrukciu strechy budovy KONZUM a návrh čerpania schváleného úveru
na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská“. Písomne
spracovaný materiál bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie.
Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa zaujímal
o formu rekonštrukcie strechy na budove KONZUM. Starosta obce hneď odpovedal, že keďže
ide o eternitovú strechu, najlacnejšia verzia jej rekonštrukcie je jej izolácia špeciálnou
krytinou, ktorá sa lepí na pôvodný eternit po očistení, čím nevzniknú náklady na demontáž
eternitu a jeho uskladnenie ako nebezpečný odpad. Viac sa do rozpravy nikto neprihlásil.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 106/2020 schválilo uvoľnenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce v sume maximálne 12.000,00 eur na úhradu nákladov spojených
s rekonštrukciou strechy budovy KONZUM (súp. č. 184) a čerpanie municipálneho úveru
Univerzál v sume maximálne 14.600,00 eur na úhradu nákladov spojených s realizáciou
projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská“.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 10
Starosta obce predložil na rokovanie indikatívnu ponuku banky, ktorá ponúkla obci zvýšiť
objem čerpania municipálneho univerzálneho úveru o 15.000,00 eur s tým, že po zvýšení
limitu čerpania banka zníži ročný úrok na celý úver z 2,6 % minimálne na 1,5 %. Uvedený
návrh bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na
rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Poslanec Sklenka sa
zaujímal, či je nutné úver aj čerpať. Starosta obce hneď odpovedal, že čerpanie nie je
podmienkou. Takto schválený úverový rámec slúži k tomu, ak by obec realizovala akýkoľvek
projekt a potrebovala by spolufinancovanie, tak bude mať k dispozícii určitý objem peňazí za
úrok maximálne 1,5 %. Viac sa v rozprave nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 109/2020 schválilo:
- Prijatie municipálneho úveru Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 15.000,00 eur
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 Žilina.
- Že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho
výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky
poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená
výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru
najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto
rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
- Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
K bodu č. 11
Starosta obce predložil na rokovanie výsledok hospodárenia s odpadmi za rok 2019, pričom
predmetom materiálov boli všeobecné príjmy a výdavky a následne podrobný prehľad
každého príjmu a výdavku na úseku odpadového hospodárstva. Materiál bol spracovaný
písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na rokovanie. Starosta hneď
otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Na úvod skonštatoval, že sme s odpadmi
hospodárili vyrovnane a obec nemusela z vlastných zdrojov odpadové hospodárstvo dotovať.
Pre rok 2021 starosta obce očakáva zvýšenie poplatku pre občanov, nakoľko sa zo zákona

bude zvyšovať poplatok za tonu uloženého odpadu a pribudne zrejme aj povinnosť
komunálny odpad biologicky-mechanicky upravovať, čo prinesie ďalšie náklady. Obec Slaská
má aj v súčasnosti jeden z najnižších ročných poplatkov v rámci okresu Žiar nad Hronom.
V rámci rozpravy sa už nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č.
107/2020 zobralo na vedomie všeobecnú a podrobnú bilanciu príjmov a výdavkov
odpadového hospodárstva obce za rok 2019.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Na základe odporúčanie z posledného rokovania obecného zastupiteľstva obec pripravila
návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľnej veci – traktor ZETOR 7745.
Tento návrh bol spracovaný písomne, bol zverejnený a poslancom doručený ako materiál na
rokovanie. Starosta obce hneď otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. V rámci rozpravy sa
nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 108/2020 schválilo:
-

Za prebytočný hnuteľný majetok obce: traktor Zetor 7745.
Prevod uvedeného prebytočného hnuteľného majetku na základe uskutočnenia obchodnej
verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov pre úspešného uchádzača obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod hnuteľného majetku
obce:

Súťaž začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach obce a na webovom sídle obce.
Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke
s označením OVS – 1/2020 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 19.8.2020, vrátane dňa
19.8.2020 do 15,00 hod. Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku. Písomný
návrh musí obsahovať - obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa; IČO, resp.
dátum narodenia navrhovateľa; sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa; návrh ceny; termín
a spôsob platby kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude
zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať
alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia
víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom, oznámiť vybraný návrh prostredníctvom
informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ
zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť
osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22
Lutila. Víťazný návrh musí byť schválený obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie: za: 5 –Fronc, Hric, Malý, Sklenka, Ťahúňová
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Poslanec Sklenka navrhol, aby sa niekedy poslanci zišli a prešli si fyzicky obhliadkou
majetok obce a mali tak lepší prehľad pri schvaľovaní budúcich investícií do majetku obce.
Poslanec Hric s tým súhlasil a dodal, že obec už bude musieť v budúcnosti zrejme riešiť aj

nákup nového chladiarenskeho zariadenia v dome smútku.
Poslanec Hric sa zaujímal, či by bolo možné zo strany obce vykonať vykosenie zákruty pred
vstupom do obce od Lutily, lebo zákruta je značne neprehľadná. Zároveň dodal, že si je
vedomý, že ide o katastrálne územie Lutila a pozemky nie sú vo vlastníctve obce Slaská.
Starosta obce mu odpovedal, že všetko bude závisieť od toho, ako bude obec stíhať úpravu
verejných priestranstiev. Obec sa najskôr pokúsi vyzvať vlastníkov dotknutých parciel, aby
zabezpečili úpravu svojich pozemkov.
Poslanec Hric tiež navrhol, či by bolo možné vykonať nejakým spôsobom opravu chodníka
pri Konzume smerom na Tomáškovú, kde časť chodníka chýba a v čase nepriaznivého
počasia je tam blato. Starosta odpovedal, že v tomto roku je tam naplánované dokončenie
uvedeného chodníka, osadenie nového odvodňovacieho žľabu a odvodňovacích rigolov popri
celom chodníku smerom k miestnemu potoku.
Poslanec Malý sa pýtal na údržbu koryta miestneho potoka, nakoľko niektoré samonálety sú
už veľké. Starosta mu odpovedal, že kompletná údržba koryta potoka v intraviláne obce sa
vykoná cez letné mesiace (júl, august) s tým, že eviduje túto požiadavku zo strany pána
poslanca už niekoľkokrát, ale nie vždy bolo nato počasie a nie vždy sú k tomu pracovné
kapacity.
K bodu č. 12
V diskusii sa nikto neprihlásil o slovo, keďže verejnosť prítomná nebola.
K bodu č. 13
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Termín
ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva určil predbežne na 20.8.2020.

Zapísala: Mgr. Zuzana M o j ž i š o v á v.r.

Mgr. Daniel G e l i e n v.r.
starosta obce

Ing. Jozef M a l ý v.r.
overovateľ

Mgr. Martin S k l e n k a v.r.
overovateľ

