Zápis č. 02/2012
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 26.04.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia :
Návrhová komisia:

Ing. Harbut Peter, Hroncová Ľubica
Paulenda Milan, Sudár Miroslav

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. 2011
3. Odborné stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu.
4. Správa o činnosti
5. Diskusia, rôzne
6. Záver
2. Záverečný účet – výročná správa za r. 2011: Záverečný účet predložila ekonómka obce
pani Fojtíková. Skonštatovala, že obec v minulom roku hospodárila s prebytkom. Ku koncu
roka bol splatený i úver, ktorý mala obec na spolufinancovanie projektu vybudovanie cesty do
osady D.Chovancovci. Taktiež uviedla, že na účtovníctvo obce bol prevedený účtovný audit
certifikovanou auditorkou, ktorý bol uzavretý bez pripomienok. Záverečný účet ja prílohou
tohto zápisu a je uverejnený na webovej stránke obce.
3. Odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu: Stanovisko predložila
kontrolórka obce pani Bahýľová, s tým, že k hospodáreniu a účtovaniu nemá pripomienky
a doporučuje záverečný účet poslancom schváliť bez pripomienok.
4. Správa o činnost: Starostka obce oboznámila poslancov s priebehom prác na projekte
Parková plocha v centre obce, ktorý je pred dokončením, informovala o pripravovanom
projekte Multifinčné ihrisko v areáli ZŠ, na ktorý práve prebieha verejné obstarávanie a kde
by sa mali v dohľadnom čase vybudovať mantinely so sieťami, a neskôr aj umelá tráva, závisí
od finančných prostriedkov. Tiež informovala o príprave prác na jarné a letné obdobie,
o počte pracovníkov na AP. Uviedla, že obec z súlade s rozpočtom obce zakúpila traktorovú
kosačku, ktorú bude využívať na kosenie verejných priestranstiev, nakoľko stará MF kosačka
je už v dezolátnom stave.
5.Rôzne: Úver na prefinancovanie projektu Parková plocha v centre obce: Starostka obce
požiadala poslancov o schválenie zámeru prijať úver od dodavateľa projektu na
prefinancovanie nákladov dovtedy, kým neprídu peniaze z PPA, ktorý je ochotný takúto
pôžičku obci poskytnúť.
6. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Paulenda Milan, člen
návrhovej komisie. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ ukončila.
Zapísala: Ing.Hroncová
Overovatelia: Ing. Harbut Peter

.................................................

Hroncová Ľubica

................................................

