Uznesenie

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Slatinské Lazy
konaného dňa 24.06.2O14
Obecné zastupiteľstvo Obce Slatinské Lazy
Schvaľuje:
O1-O3/14

Financovanie odkúpenia 8 bytov od vlastníka Ministerstva obrany SR v správe
Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, Bratislava:
z toho 5 bytov /byt č. 7, byt č. 8, byt č. 9, byt č. 10 a byt č. 11/ vedených na
liste vlastníctva č. 824 a 3 byty /byt č. 25, byt č. 27, byt č. 29/ vedených na liste
vlastníctva č. 825 všetky nachádzajúce sa v katastri Obce Slatinské Lazy
z úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s., Bratislava vo výške
87 850 € a jeho zabezpečenie:
- blankozmenkou Obce Slatinské Lazy
- zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok vedený na LV č. 1 –
stavba ČOV Slatinské Lazy súp.číslo 198 na parcele č. KN C 328/5 a
pozemok parcela č. KN C 328/5 o výmere 1661 m2 zastavané plochy a
nádvoria vo vlastnítve obce v 1/1.
- zriadením záložného práva k pohľadávke z účtu na úhradu kúpnej ceny
vedeného v SZRB.

O2-O3/14

Upravený rozpočet Obce Slatinské Lazy na rok 2014, v ktorom je zapracovaný
úver poskytnutý SZRB, a.s. Bratislava vo výške 87 850 € a zdroje na splácanie
úrokov z predmetného úveru. Taktiež zapracovaný príspevok na futbalovú
súťaž mladších žiakov vo výške 500 €.

O3-O3/14

Obnovenie futbalu v našej obci – prihlásenie do oblastnej súťaže mladších
žiakov, t.j. vo veku od 6 – 12 rokov v sezóne 2014/2015.

O4-O3/14

Ukončenie nájomnej zmluvy na futbalový štadión súp. číslo 166 včetne
zastavanej plochy s firmou Simples s.r.o. Slat. Lazy s platnosťou od
01.07.2014.

O5-O3/14

Doplnok k „Zásadám hospodárenia obce Slatinské Lazy“ a to v časti poplatky,
kde sa stanovuje poplatok za kosenie: normálny, bežný porast 0,05 €/m2 plus 5
€ za výjazd, 0,2 € za zaburinený porast alebo porast v svahu plus 5 € za výjazd
s platnosťou od 01.07.2014.

Zapísala: Ing.Hroncová
V Slat.Lazoch, 24.06.2O14
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Ing. Darina Hroncová-starostka obce
okrúhla pečiatka obce

Overovatelia: Sudár Miroslav
Hroncová Ľubica
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