
 
Zápis č. 05/2012 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  
konaného dňa 12.12.2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia :     Ing. Harbut, Sudár Miroslav 
Návrhová komisia:    Pavlenda Milan, Jombík Pavel 
 
 
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. Schválenie VZN pre r. 2013. 
3. Schválenie rozpočtu na r. 2013. 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
2. Schválenie VZN pre r. 2013: Starostka obce predložila na schválenie Všeobecne záväzné 
nariadenie obce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. V tomto VZN došlo len k jednej zmene a to vo výške poplatku za 
KO a to k jeho zvýšeniu o 1 €. Predložila na schválenie i VZN č. 3/2013 o dotácii na školy 
a školské zariadenia. Toto VZN je celé nové, lebo od r. 2013 obec bude financovať okrem 
Školského klubu detí a Zariadenia školskej stravovne, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti obce 
aj Súkromnú základnú umeleckú školu a zariadenia, ktoré zabezpečujú záujmovú činnosť 
detí. Celé financovanie od r. 2013 je zmenené a v súlade s platnými zákonmi boli tieto zmeny 
prenesené do nášho VZN. Starostka poslancom vysvetlila systém financovania. Oba návrhy 
VZN mali poslanci k preštudovaniu v časovom predstihu.  
3. Schválenie rozpočtu obce 2013: Rozpočet obce predložila ekonómka obce. Návrh, ktorý 
predložila vychádzal z predpokladaných potrieb obce, ktoré sú prispôsobené predpokladaným 
príjmom, takže bol predložený ako vyrovnaný. Poslanci mali aj tento k preštudovaniu 
s časovým predstihom. 
4. Rôzne: Starostka obce informovala poslancov o činnosti v obci, o pripravovaných akciách 
na budúci rok, o priebehu osobitného ponukového konania na vojenské byty v správe 
BARMA, Trenčín. Poslanci sa mali možnosť k daným témam vyjadriť. 
6. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Pavlenda Milan, člen 
návrhovej komisie.  Starostka obce poďakovala prítomným za účasť, za aktívny prístup  počas 
celého roka, za pomoc pri organizovaní akcií a rokovanie PZ ukončila. 
 
Zapísala: Ing.Hroncová 
 
Overovatelia: Ing. Harbut Peter    ................................................. 
 
  Sudár Miroslav    ................................................ 
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