
 
Zápis č. 03/2012 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  
konaného dňa 09.08.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia :     Jombík Pavel, Hroncová Ľubica 
Návrhová komisia:    Ing. Harbut, Sudár Miroslav 
 
 
l. Otvorenie: Rokovanie plen zasadnutia otvorila starostka obce Ing.Hroncová, všetkých 
prítomných prívítala. 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. Správa o hospodárení za I. polrok 2012 
3. Správa o činnosti 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
2. Správa o hospodárení za I. polrok 2012: Správu o hospodárení predložila ekonómka obce 
pani Fojtíková. Skonštatovala, že obec hospodári v súlade so schváleným rozpočtom obce 
a jeho plnenie či na strane príjmov alebo výdavkov je na cca 50 % prijatého rozpočtu. 
3. Správa o činnosti: Starostka obce oboznámila poslancov s priebehom prác na projekte 
Multifinčné ihrisko v areáli ZŠ. Tiež informovala o prácach, ktoré zabezpečuje s pracovníkmi 
AP. Podala informáciu aj o prebiehu predaja vojenských bytov správcovskou organizáiou 
BARMO Trenčín. 
4. Rôzne: a/ Lazovská sobota:V tomto bode sa zastupiteľsvo venovalo organizačnej príprave 
akcie „Lazovská sobota“, ktorá sa uskutoční prvý krát na futbalovom štadione a ihrisku. Ide 
o spojenie troch podujatí do jedného dňa – súťaž v ručnom kosení I.ročník, futbalový turnaj 
troch obcí 7. ročník a vatra SNP. 
b/ Úver na odkúpenie bytov: Starostka obce požiadala poslancov OZ o súhlas na získanie 
úveru za účelom odkúpenia cca 8 bytov vo vojenských bytovkách /počet sa upresní podľa 
toho, koľko bytov sa nepredá v osobitnom ponukovom konaní/  
6. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Ing. Harbut Peter, člen 
návrhovej komisie.  Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ ukončila. 
 
Zapísala: Ing.Hroncová 
 
Overovatelia: Jombík Pavel     ................................................. 
 
  Hroncová Ľubica    ................................................ 
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