
 
Zápis č. 03/2013 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  
konaného dňa 15.08.2013 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Overovatelia :     Sudár Miroslav, Jombík Pavel  
Návrhová komisia:    Pavlenda Milan, Hroncová Ľubica 
 
 
l. Otvorenie: Rokovanie plenárneho zasadnutia otvorila starostka obce Ing.Hroncová, 
všetkých prítomných prívítala. Skonštatovala, že PZ je uznášaniaschopné, lebo je prítomný 
plný 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 činnosti 
3. Prerokovanie prevádzkového poriadku na multifunkčné ihrisko 
4. Príprava akcie „Lazovská sobota“ 
5. Prerokovanie racionalizačných opatrení ZŠ. 
6. Rôzne - diskusia  
7. Záver 

 
2. Správa o činnosti: Správu o činnosti predložila starostka obce ako každé zastupiteľstvo, 
informovala poslancov o aktuálnych otázkach v aktivačnej činnosti, o stave dokončenia 
multifunkčného ihriska, o predaji vojenských bytov a o prípravách na nastávajúci školský rok.  
3. Návrh prevádzkového poriadku na multifunkčné ihrisko: Návrh prevádzkového poriadku 
obdržali poslanci v písomnej forme elektronicky. Vyjadrovali sa hlavne k navrhovaným 
poplatkom za prenájom ihriska a za využívanie osvetlenia. Prev. poriadok schválili 
s platnosťou od 01.09.2013. Bude zverejnený aj na webovej stránke obce.  
4. Príprava akcie „Lazovská sobota“: Lazovská sobota by sa mala uskutočniť po druhý krát. 
Ohľadom tejto akcie sa rozbehla živá diskusia a poslanci podávali podnetné návrhy na jej 
zabezpečenie a uskutočnenie. Navrhli ľudí do prípravného výboru, ktorý zvolá starostka obce 
a dotiahnu konkrétne body a rozdelia sa úlohy. 
5. Prerokovanie racionalizačných opatrení ZŠ: Na pozvanie Ministerstva školstva SR sa 
riaditeľka školy Ing. Hozlárová a starostka obce Ing. Hroncová zúčastnili osobného rokovania 
v Bratislave. Výsledkom rokovania bol návrh racionalizačných opatrení, ktoré ministerstvo 
vypracovalo z vyžiadaných podkladov od ZŠ. Dôvodom týchto opatrení bola skutočnosť, že 
ZŠ sa uchádzala v tzv. dohodovacom konaní o dofinancovanie v oblasti osobných výdavkov, 
na čo nám bolo i po niekoľko rokov vyhovené a bolo to v súlade so zákonom. Racionalizačné 
opatrenia, ktoré nám boli zo strany MŠ navrhnuté – t.j. zlúčiť triedy na I. stupni a následne 
v ďalšom šk. roku zrušiť II. stupeň sú pre nás ako zriaďovateľa neprijateľné, vzhľadom aj na 
to, že prebieha druhé kolo ponukového konania na vojenské byty a sľubujeme si od toho, že 
v krátkej dobe by sa byty mohli obsadiť a tým by pribudli aj žiaci do ZŠ. Nechceme sa 
unáhliť a preto počkáme ako sa situácia vyvinie. Tiež nie je jasné ako bude znieť novela 
zákona o financovaní školstva. Zatial nie je prevádzka školy ohrozená. Prípadné problémy 
budeme riešiť operatívne. Ani jeden z poslancov nezastával názor realizovať navrhnuté 
opatrenia.    
 



 
6. Rôzne – diskusia: V diskusii poslanci ešte preberali problematiku pripravovanej akcie 
„Lazovská sobota“ , navrhovaných pravidiel kosenia a predaja vojenských bytov. 
7. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Pavlenda Milan, člen 
návrhovej komisie.  Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ ukončila. 
 
 
 
Zapísala: Ing.Hroncová 
 
 
 
 
Overovatelia: Pavlenda Milan    ................................................. 
 
  Hroncová Ľubica    ................................................ 
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