
 
Zápis č. 01/2013 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  
konaného dňa 21.02.2013 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia :     Jombík Pavel, Sudár Miroslav 
Návrhová komisia:    Ing. Harbut Peter, 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. Záverečný účet - výročná správa za r. 2012 
3. Odborné stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu. 
4. Správa o činnosti 
5. Diskusia, rôzne a/ Žiadosť MŠ V.H.Kalinka o finančný príspevok 
                             b/ Vyradenie hasičského auta A30 z evidencie a jeho fyzickú likvídáciu 
   c/ Odpredaj sústruhu 
   d/ Stanovenie výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov na ŠKD 
6. Záver 

 
2. Záverečný účet – výročná správa za r. 2012: Záverečný účet za rok 2012 predložila 
ekonómka obce. Po postupnom prebratí jednotlivých položiek príjmovej a výdavkovej časti 
skonštatovala, že obec hospodárila s miernym prebytkom a nemá žiadne záväzky. Doporučila 
poslancom schváliť záverečný účet bez výhrad.  
3. Odborné stanovisko  kontrolórky k záverečnému účtu: Kontrolórka obce v odbornom 
stanovisku zhodnotila postupy predkladania a schvaľovania rozpočtu, členenie rozpočtu, 
spôsob vedenia účtovníctva v súlade so schváleným rozpočtom obce. Zhodnotila výsledok 
hospodárenia a odporučila schváliť predložený záverečný účet.  
4. Správa o činnosti: Starostka obce informovala poslancov o činnosti v obci, 
o pripravovaných akciách, o zmenách v odpadovom hospodárstve a o novinkách vo 
financovaní školstva. 
5. Rôzne: a/ Žiadosť MŠ V.H.Kalinka o finančný príspevok: Riaditeľka MŠ požiadala 
o finančný príspevok na zakúpenie nových postieľok. Poslanci odsúhlasili fakturovanú 
čiastku, s tým, že túto MŠ navštevujú aj deti z našej obce. 
5.b/ Vyradenie hasičského auto A30 z evidencie: Starostka obce po predchádzajúcom 
stretnutí s vedením DHZ predložila návrh na vyradenie hasičského auta AVIA 30 z evidencie 
a jeho následnú fyzickú likvidáciu oprávnenou firmou, nakoľko už neplní svoju funkciu a bez 
investície do opravy nie je možné obhájiť technickú ani emisnú kontrolu. Zbytočne sa platí 
každý rok zákonná poistka. Automobil nie je schopný zásahu pri požiarnej udalosti, o čom 
sme sa mohli presvedčiť minulý rok. Poslanci uznali argumenty starostky s tým, aby 
zabezpečila čo najlepšie zhodnotenie predaja automobilu, o čom bude poslancov informovať. 
5.c/ Odpredaj sústruhu: Obec vlastní sústruh, ktorý bol zakúpený za predchádzajúceho 
starostu ako vtedy už vyradený. V súčasnosti /minimálne 7 rokov/ neprináša obci žiadny 
úžitok, akurát zaberá priestor, ktorý by sa mohol využiť na umiestnenie hasičskej striekačky  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
a iného vybavenia, ktorý sa vyberie z hasičskej avie a ďalšieho náradia, ktoré obec využíva. 
Poslanci súhlasili s tým, aby starostka zabezpečila čo najlepšie jeho finančné zhodnotenie aj 
cestou ponuky formou inzerátu, o čom bude tiež poslancov informovať. 
5.d/ Stanovenie výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov na ŠKD: Riaditeľka ZŠ 
požiadala zastupiteľstvo obce o odsúhlasenie mesačného príspevku na úhradu nákladov na 
školský klub detí s platnosťou od 01.03.2013. Nakoľko úprava príspevku je z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov dôvodná, poslanci súhlasili.  
6. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Jombík Pavel, 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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