Zápis č. 03/2014
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 24.06.2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia :
Návrhová komisia:

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

l. Otvorenie: Rokovanie plenárneho zasadnutia otvorila starostka obce Ing.Hroncová,
všetkých prítomných privítala. Skonštatovala, že PZ je uznášaniaschopné a dala schváliť
program plenárneho zasadnutia, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Program zasadnutia bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Financovanie odkúpenia 8 bytov od MO SR
Obnovenie futbalu – prihlásenie mladších žiakov do oblastnej súťaže
Prerokovanie upraveného rozpočtu na rok 2014
Ukončenie nájomnej zmluvy na futbalový štadión.
Doplnok k „Zásadám hospodárenia Obce Slatinské Lazy“
Záver

2. Financovanie odkúpenia 8 bytov od MO SR: Financovanie odkúpenia bytov od MO SR
v správe BARMA bolo už odsúhlasené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2013, teraz
však bolo potrebné prijať uznesenie konkrétne pre vybranú banku v takom znení ako to
požadovala a včetne jeho zabezpečenia.
3. Obnovenie futbalu – prihlásenie mladších žiakov do oblastnej súťaže: Nakoľko sa pri ZŠ
už dva roky vedie futbalový krúžok a žiaci majú záujem o tento druh športu, vedúci krúžku
pán Remeselník z Kriváňa podal návrh, aby sa futbal hral aj súťažne a on by bol ochotný
žiakov trénovať. Následne boli zvolaní občania obce, ktorí niekedy futbal hrali, aký majú na
to názor a či by boli ochotní takúto aktivitu v obci podporovať. Taktiež boli pozvaní rodičia
žiakov, ktorí písomne potvrdili, že majú záujem podporovať svoje deti aby sa tomuto športu
venovali. Aj prizvaní občania i rodičia prejavili záujem a ochotu podporiť takúto aktivitu,
poslanci neboli proti a súhlasili s prihlásením do oblastnej súťaže mladších žiakov v sezóne
2014/2015.
4. Prerokovanie upraveného rozpočtu na rok 2014: V súvislosti s prijatým úverom bolo
potrebné upraviť aj rozpočet obce. Taktiež v súvislosti s rozhodnutím prihlásiť do oblastnej
súťaže futbalové družstvo mladších žiakov. Upravený rozpočet predložila ekonómka obce
a poslanci ho schválili,
5. Ukončenie nájomnej zmluvy na futbalový štadión: Futbalový štadión mala v prenájme na
základe nájomnej zmluvy firma SIMPLES, s.r.o., Slatinské Lazy, v zastúpení konateľa Ing.
Žitníka Patrika. Tento požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy k 01.07.2014. V súvislosti aj
s prijatým rozhodnutím zahájiť futbalovú súťaž a teda i potreby využívania štadionu pre
hráčov, poslanci nemali námietky a žiadosti vyhoveli.
6. Doplnok k „Zásadám hospodárenia Obce Slatinské Lazy“: Nakoľko vznikla potreba kosiť
neobhospodarované pozemky v areáli obce, hlavne v centre a okolo verejných budov, ktoré sú
v súkromnom vlastníctve a množia sa i požiadavky na vykášanie u starších ľudí, resp

vlastníkov, ktorí tu nebývajú alebo sa tu málo zdržiavajú, bolo potrebné tieto poplatky
stanoviť dodatočne.
7. Záver: Návrh na uznesenie, ktoré je prílohou tohto zápisu predložil Milan Pavlenda, člen
návrhovej komisie. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie PZ ukončila.
Zapísala: Ing.Hroncová

Overovatelia: Sudár Miroslav
Hroncová Ľubica
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