
 

Zápis č. 04/2013 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  

konaného dňa 21.11.2013 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Overovatelia :     Sudár Miroslav, Hroncová Ľubica 

Návrhová komisia:   Pavlenda Milan, Jombík Pavel 

 

 

l. Otvorenie: Rokovanie plenárneho zasadnutia otvorila starostka obce Ing.Hroncová, všetkých 

prítomných privítala. 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. Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2014 

3. Prerokovanie a schválenie postupu odkúpenia bytoviek od armády SR 

4. Prerokovanie plánu podujatí na r. 2014 

5. Rôzne - diskusia  

6. Záver 

 

2. Prerokovanie a schválenie VZN na rok 2014: Starostka obce predložila na schválenie Všeobecne 

záväzné nariadenie obce č. 1/2014 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 na 

15 €/osobu. Predložila na schválenie i VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, VZN č. 

3/2014 o dotácii na školy a školské zariadenia, VZN č.7/2014 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou 

a o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a taktiež Zásady hospodárenia s majetkom obce pre rok 

2014. Aj tu došlo k úprave cien za pitnú vodu a za stočné. Ostatné VZN č. 4/2010 o socialnych 

službách, č.5/2010 o miestnom referende a 6/2011 o verejnom poriadku ostávajú v platnosti bez 

zmeny. Všetky VZN sú k dispozícii na webovej stránke obce a na obecnom úrade.   

3.Prerokovanie a schválenie postupu odkúpenia bytoviek od armády SR : Starostka obce vysvetlila 

poslancom celý postup a režim predaja uvedených bytoviek. Taktiež možnosti a alternatívy ich 

spravovania a prípadnej rekonštrukcie kotolne. Okolo problematiky sa rozvinula búrlivá diskusia, kde 

poslanci vyslovovali svoje návrhy a názory. Uznesenie nebolo prijaté, nakoľko si poslanci vyžiadali 

lehotu na dôkladné prehodnotenie postupu a premyslenie stanoviska, aby bolo možné prijať čo 

najlepšie riešenie.  

4. Prerokovanie plánu podujatí na r. 2014: Plán podujatí vychádza zo skutočnosti tohto roku, boli 

doplnené niektoré aktivity a niektoré o ktoré nebol záujem boli vypustené. Je k dispozícii na web 

stránke obce.  

6. Rôzne: V diskusii  poslanci ešte preberali problematiku pripravovanej akcie „Mikuláš čo v tom koši 

máš“. 

7. 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: Pavlenda Milan     ................................................. 

 

  Hroncová Ľubica    ................................................ 

 


