
Zápis č. 01/2022 
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, 

konaného dňa 16. 02. 2022  
 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  
• Ing. Darina Hroncová – starostka obce  
• Stanková Jana – zástupkyňa starostky 
• Marek Pavlenda  – poslanec  
• Ing. Mašlej Vladimír – poslanec 
• Ľubomír Bartko - poslanec  
• Mgr. Eva Hazlingerová – poslankyňa  

 
Ostatní prítomní: 
 
Ospravedlnení:  
 
 
Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a  
návrhovej komisie, schválenie programu 

2. VZN č. 13/2022 o určení výšky príspevku v školskej stravovni 
3. Záver 

             
 

1.  Otvorenie, určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice a návrhovej 
komisie, schválenie programu  

Zasadanie Obecné zastupiteľstvo v Slatinských Lazoch otvorila a viedla Ing. Darina Hroncová 
starostka obce. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných 
a skonštatovala, že Obecné zastupiteľstvo v Slatinských Lazoch je spôsobilé rokovať a uznášať 
sa.  
- za zapisovateľku bola určená Ing. Darina Hroncová 
- Overovatelia zápisnice boli určení  poslanci Jana Stanková  a Ing. Mašlej  
- Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci  Mgr.Hazlingerová  a Ľubomír Bartko 
- poslanci obce schváli program zasadnutia. 

 

2. VZN č. 13/2022 o určení výšky príspevku v školskej stravovni 
 
V dôsledku rapídneho zvyšovania cien potravín a zvýšenia nákladov na výrobu jedla 
požiadala ZŠ Slatinské Lazy o zvýšenie finančného pásma na nákup potravín 
z doterajšieho 2. pásma na 3. finančné pásmo, ako aj zvýšenie režijných nákladov, čo 
v konečnom výsledku sa premietne do ceny stravnej jednotky pre stravníkov.  



Poslanci obdržali návrh VZN v elektronickej forme. Všetci poslanci boli za úpravu 
stravnej jednotky v navrhovanej výške a všetci zahlasovali za prijatie navrhovaného 
uznesenia.  
 

 
3. Záver 

Keďže bol vyčerpaný program rokovania, starostka zasadnutie OZ ukončila, poďakovala 
poslancom za účasť.  
 
Zapísala: Ing. Darina Hroncová 
 
Overovatelia zápisnice: 
  

1) Jana Stanková         .................................................... 
 
2) Ing. Vladimír Mašlej     .................................................... 


	Zápis č. 01/2022
	z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy, konaného dňa 16. 02. 2022
	Prítomní:
	 Ing. Darina Hroncová – starostka obce
	 Stanková Jana – zástupkyňa starostky
	 Marek Pavlenda  – poslanec
	 Ing. Mašlej Vladimír – poslanec
	 Ľubomír Bartko - poslanec
	 Mgr. Eva Hazlingerová – poslankyňa
	Ostatní prítomní:
	Ospravedlnení:

