
 

Zápis č. 02/2014 

z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,  

konaného dňa 24.04.2014 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Overovatelia :     Pavlanda Milan, Ing. Harbut Peter 

Návrhová komisia:    Jombík Pavel, Hroncová Ľubica 

 

 

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

všetkých prítomných privítala. Skonštatovala, ţe PZ je uznášaniaschopné 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. 2013 

3. Odborné stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu. 

4. Odkúpenia vodovodu v časti osady Ţlnkovci – novostavby 

5. Posúdenie ţiadosti Martina Chovanca, Sl. Lazy 169 o zriadenie pizzérie 

6. Navýšenie dotácie pre originálne kompetencie ZŠ 

7. Informácia o stave v nadobudnutí bytov od BARMA 

8. Prerokovanie platu starostky  

9. Informácia o kultúrnych akciách 

10. Rôzne 

11. Záver 
 

2. Záverečný účet – výročná správa za rok 2013: Záverečný účet za rok 2013 predloţila 

ekonómka obce. Po postupnom prebratí jednotlivých poloţiek príjmovej a výdavkovej časti 

skonštatovala, ţe obec hospodárila s prebytkom a má záväzky vo forme úveru, ktorý 

potrebovala za účelom prefinancovania multifunkčného ihriska do doby, kým neprídu 

financie z PPA. Ku dňu podávania tejto správy sú uţ záväzky splatené. Doporučila poslancom 

schváliť záverečný účet bez výhrad.  

3. Odborné stanovisko  kontrolórky k záverečnému účtu: Kontrolórka obce predloţila svoje 

stanovisko v písomnej podobe, nakoľko sa zo zdravotných dôvodov nemohla zastupiteľstva 

zúčastniť. 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 predloţený záverečný účet.  

4. Odkúpenie vodovodu v časti osady Ţlnkovci: Poslanci zaujali stanovisko ku ţiadosti  fy 

Michal Kravec, Dubová 241/6, Trnavá Hora na odpredaj vodovodnej prípojky v celkovej 

dĺţke 250 m v osade Ţlnkovci – pre novostavby, ktorý celú prípojku financoval. Prípojka 

bude slúţiť k napojeniu cca 12 – 15 nových rodinných domov. Poslanci neschválili 

prefinancovať náklady na vybudovanú prípojku v celej poţadovanej čiastke, s tým, ţe iní 

stavitelia rodinných domov v obci si museli znášať náklady na vodovodnú prípojku sami 

a teda i stavitelia v uvedenej lokalite sa musia podieľať na nákladoch alikvotnou časťou. 

Zastupiteľstvo schválilo odkúpiť vodovodnú prípojku v celkovej čiastke 2500,- €.  

5. Posúdenie ţiadosti Martina Chovanca, Sl. Lazy 169 o zriadenie pizzérie: Pán Chovanec si 

podal ţiadosť o súhlas na zriadenie pizzérie/cukrárne v nevyuţitých priestoroch časti objektu 

Coop Jednota Krupina /bývalá mäsiareň, neskôr pohostinstvo/ pri predajni potravín. 



Zastupiteľstvo nemalo výhrady k zriadeniu uvedenej prevádzky za podmienok dodrţiavania 

platných VZN o odpadoch a verejnom poriadku. 

6. Navýšenie dotácie pre originálne kompetencie ZŠ: Zvýšenie dotácie  pre ZŠ na originálne 

kompetencie – školský klub detí a zariadenie školského stravovania o 500 € mesačne je 

potrebné preto, lebo schválená dotácia v zmysle  VZN č. 03/2014 je nedostatočná 

a nepokrýva potreby uvedených zariadení. 

7. Informácia o stave v nadobudnutí bytov od BARMA: Starostka obce uviedla, ţe podpísala 

zmluvu na odkúpenie 8 bytov a darovaciu zmluvu na prevod bytového domu č. 199 

a priľahlých pozemkov. Tieto boli postúpené Bytovou agentúrou na Ministerstvo obrany SR 

na odsúhlasenie. Taktieţ bola dohodnúť konkrétne podmienky poskytnutia úveru od 

Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v BB, ktorá ponúkla najlepšie podmienky. Informáciu 

doplnila o tom, ţe obecný úrad prijíma ţiadosti o pridelenie bytov a o byty je záujem. Dala 

urobiť odborné prepočty a analýzy ohľadom posúdenia doterajšieho elektrického vykurovania 

a alternatívneho vykurovania napr. peletkami. 

8. Prerokovanie platu starostky: Podľa Zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov je 

povinnosťou zastupiteľstva raz ročne prerokovať plat starostu. Poslanci rozhodli, ţe v zmysle 

§ 4 ods. 2 zák.č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, plat starostky na rok 2014 

ostáva na úrovni r. 2012 a 2013  t.j.  1 581 € HM. 

9.Informácia o kultúrnych akciách: V zmysle plánu kultúrno-spoločenských aktivitách obec 

pripravuje kultúrnu akciu váľania mája, ktorá bude 1. júna a bude spojená aj s prezentáciou 

ZUŠ a uskutoční sa na parkovej ploche.  

10. Rôzne: Poslankyňa Ľ. Hroncová naniesla potrebu vybudovať na kruhovom objazde, kde 

čakajú ţiaci, ale aj iní občania na klokočský autobus nejaký prístrešok resp. autobusovú 

zastávku, lebo sa čakajúci na autobus nemajú kde schovať v prípade nepriaznivého počasia. 

11. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predloţil Jombík Pavel, člen 

návrhovej komisie.  Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ ukončila. 
 

 

Zapísala: Ing.Hroncová 

 

 

Overovatelia: Pavlenda Milan    ................................................. 

 

  Harbut Peter Ing.    ................................................ 
 


