
 
Zápis č. 01/2012 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  
konaného dňa 05.01.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia :     Jombík Pavel, Sudár Miroslav 
Návrhová komisia:    Paulenda Milan, Ing. Harbut Peter 
 
 
l. Otvorenie: Rokovanie plen zasadnutia otvorila starostka obce Ing.Hroncová, všetkých 
prítomných prívítala. Poďakovala poslancom za prácu v minulom roku a popriala im do 
nového roku veľa zdravia a dobrých nápadov. Skonštatovala, že PZ je uznášaniaschopné, lebo 
je prítomní nadpolovičný počet poslancov a dala schváliť program plenárneho zasadnutia, 
overovateľov zápisnice  a návrhovú komisiu.  
Program zasadnutia bol nasledovný: 

1. Otvorenie, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
2. Rozpočet na rok 2012 
3. Správa o činnosti 
4. Rôzne: a/ Členské pre KZ Podpoľanie na r. 2012 

 b/ Odkúpenie pozemku pod ihriskom ZŠ 
 c/ Zriedenie súkromnej umeleckej školy  
 d/ Ples odborovej organizácie a rodičovský ples 

5. Diskusia 
6. Záver 

 
2. Rozpočet obce na rok 2012: Ekonómka obce p. Fojtíková predložila zastupiteľstvu návrh 
rozpočtu na r. 2012. Rozpočet bol predložený ako vyrovnaný. Skonštatovala, že rozpočtované 
príjmy postačujú len na základné potreby obce, takže rozvoj obce je možné zabezpečiť len 
získaním finančných prostriedkov z iných zdrojov, ktoré sa však nedajú rozpočtovať, nakoľko 
nie sú nárokovateľné. Taktiež uviedla, že obec nemá nezaplatené fa z minulého roka ani úvery 
v bankách. Poslanci mali doplňujúce otázky, na ktoré ekonómka obce odpovedala. Následne 
bol rozpočet schválený. 
3. Správa o činnosti obce: Správu predložila starostka obce. Poukázala na problémy, 
s ktorými sa potýkála v r. 2011. Okrem iného uviedla i zámery v r. 2012, na ktoré podala už 
jednak v minulom roku a bude podávať i naďalej žiadosti o finančné prostriedky z rôznych 
zdrojov a výziev. 
4.a/ Členské pre KZ Podpoľanie na r. 2012: Koordinačné združenie Podpoľanie navrhlo 
nový kľúč pre platenie členského a to 0,6 € na občana ročne. Členské bude slúžiť na chod KZ, 
na chod servisného centra, príspevok pre MAS a na operatívne výdavky. 
4.b/ Odkúpenie pozemku pod ihriskom ZŠ: Po viacnásobnom jednaní s vlastníkom pozemku 
Ing. Jánom Chovancom z Detvy tento nakonec súhlasil s odpredajom časti pod asfaltovým 
ihriskom a školskou stravovňou. Ostatnú časť ihriska bude obec i ZŠ využívať na základe 
doterajšej nájomnej zmluvy. Obec dala spracovať geometrický plán na odčlenenie uvedenej 
časti pozemku, táto má výmeru 1002 m2. Odkúpenie je pre obec veľmi dôležité, lebo 
vlastnictvo k pozemku sa deklaruje pri každej žiadosti o financie. Žiadosť o prefinancovanie 
chceme podať na vybudovanie mantinelov a umelej trávy na všešportovom ihrisku a na 
opravu budovy školskej stravovne. 
4.c/ Zriadenie súkromnej umeleckej školy v obci: Riaditeľka súkromnej umeleckej školy 
Mgr. Simona Riňáková zo Zvolena požiadala obec o súhlas zriadiť v obci ZÚŠ. Po 
zhodnotení situácie s riaditeľkou tunajšej ZŠ, starostka obce predložila návrh na 
zastupiteľstvo o vyjadrenie súhlasu na jej zriadenie, nakoľko v ZŠ chýba záujmová činnosť 
v oblasti spevu, tanca a hry na hudobné nástroje a týmto by boli aj tieto odbory pokryté. 
 
 



 
 
 
4.d/ Ples odborovej organizácie a rodičovský ples: Starostka obce informovala poslancov 
o tom, že v našej obci sa bude konať ples odborovej organizácie zamestnancov obecných 
úradov, ktorý sa koná každoročne vždy v inej obci. Taktiež sa uskutoční už 10. rodičovský 
ples. 
5. Diskusia: V diskusii sa poslanci zaoberali rôznymi témami, ako organizačné zabezpečenie 
plesu, nová web stránka obce a pod.  
9. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Milan Paulenda, člen 
návrhovej komisie.  Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ ukončila. 
 
 
 
 
Zapísala: Ing.Hroncová 
 
Overovatelia: Jombík Pavel     ................................................. 
 
  Sudár Miroslav    ................................................ 
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