Zápis č. 02/2013
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 23.05.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia :
Návrhová komisia:

Ing. Harbut Peter, Jombík Pavel
Hroncová Ľubica, Sudár Miroslav

l. Otvorenie: Rokovanie plenárneho zasadnutia otvorila starostka obce Ing.Hroncová,
všetkých prítomných prívítala. Skonštatovala, že PZ je uznášaniaschopné, lebo je prítomný
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. Správa o činnosti
3. Návrh VZN o odpadoch
4. Rôzne: Prejednanie platu starostky
5. Záver
2. Správa o činnosti: Starostka obce informovala poslancov o aktuálnom stave a problémoch
na úseku malých obecných služieb vykonávaných prostredníctvom aktivačných prác, o stave
miestnych komunikáciách v obci po dlhej zime a ich následnej oprave, o tom ako pokročil
/nepokročil/ predaj vojenských bytoviek a priľahlých pozemkov, o multifunkčnom ihrisku
a jeho využívaní a o výrube stromov v jeho okolí a následných prácach pozostávajúcich
v pokládke umelej trávy i o úrovni jeho financovania. Ďalej hovorila o tom, že sa umiestnia
dva prvky detského ihriska na priestranstvo pri autob. zastávke Lohyňa a dobuduje sa detský
kútik v parku. Tiež informovala o pripravovaných kultúrnych akciách, najbližšie – váľanie
mája v miestnom parku spojené s vystúpením detí zo súkromnej ZUŠ a na konci júna
prezentácia žiakov ZUŠ a ekumenické bohoslužby.
3. Návrh VZN o odpadoch: Nové VZN o odpadoch bolo potrebné prijať v súvislosti
s platnosťou novely zákona o odpadoch, v ktorej sa menili niektoré základné pojmy a hlavne
sa zavádza povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad /BRKO/ a odpad z reštaurácii
a zariadení verejného stravovania.
4. Prejednanie platu starostky: V zmysle platného zákona je povinnosťou zastupiteľstva
prejednať raz ročne plat starostu. V tejto súvislosti sa poslanci uzniesli, že plat starostky
zostane na doterajšej úrovni, t.j. 1581,- €.
5. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložila Hroncová Ľubica,
členka návrhovej komisie. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ
ukončila.

Zapísala: Ing. Hroncová
Overovatelia: Ing. Harbut Peter
Jombík Pavel
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