Zápis č. 03/2022
z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slatinské Lazy,
konaného dňa 8.11.2022
:
Prítomní:
•
•
•
•

Ing. Darina Hroncová – doterajšia starostka obce
Anna Stanecká – novozvolená starostka obce
Katarína Výbohová Bartková – poslankyňa
Milan Mažgút – poslanec

Ostatní prítomní:
• Alena Luptáková – zapisovateľka
Prizvaní:
•

Stanislav Vilhan – predseda miestnej volebnej komisie

Prítomní pozorovatelia z obce :

viď prezenčná listina

Program:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce ( preseda MVK)
5. Odovzdanie insígnií obce a zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
6. Zloženie sľubu poslancov
7. Vystúpenie zvolenej starostky obce
8. Diskusia
9. Záver
1.
Štátna hymna
Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky.

2.
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie slávnostného ustanovujúceho plenárneho zasadania otvorila doterajšia
starostka obce Ing. Darina Hroncová. V príhovore zhodnotila svoje pôsobenie vo
funkcii starostky obce za uplynulé 4 volebné obdobia a uviedla, že obec zanecháva
novej starostke v dobrom kondičnom stave.
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3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku je určená Alena Luptáková. Overovatelia zápisnice sú: Katarína
Výbohová Bartková a Milan Mažgút.

4.
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda MVK)
Predseda volebnej komisie Stanislav Vilhan prečítal prítomným výsledky do
komunálnych volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konali 29.10.2022. Výsledky sú prílohou zápisnice.
5.
Odovzdanie insígnií obce a zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Doterajšia starostka Ing. Darina Hroncová odovzdala zvolenej starostke Anne Staneckej
insígnie obce. Novozvolená starostka obce Anna Stanecká zložila sľub starostu a prijala
od predsedu volebnej komisie Stanislava Vilhana „Osvedčenie o zvolení za starostku
obce“ .
6.
Zloženie sľubu poslancov
Starostka obce vyzvala poslancov obce aby zložili sľub poslanca. Zvolení poslanci
Katarína Výbohová Bartková a Milan Mažgút zložili sľub, čo potvrdili svojim
podpisom a z rúk starostky obce si prebrali „Osvedčenie o zvolení za poslanca obce“.
7.
Vystúpenie zvolenej starostky obce
Pani starostka sa poďakovala za prejavenú dôveru vo voľbách a aj prostredníctvom
poslancov obce požiadala o ubezpečenie občanov, že sa bude zo všetkých síl snažiť
o ďalšie rozvíjanie a zveľaďovanie obce. Vyzvala poslancov aby sa aktívne zapájali do
chodu obce svojimi návrhmi a pripomienkami od občanov, ktorým sa bude vždy
venovať. Ďalej informovala , že po zvolení ďalších poslancov v doplňujúcich voľbách
sa bude opätovne konať zasadnutie obecného zastupiteľstvo, ktorého programom budú
schvaľovania komisií k obecnému zastupiteľstvu najmä návrhovej komisie a komisie
o ochrane verejného záujmu v zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. Taktiež bude
prerokované hospodárenie obce za rok 2022 a prijatie VZN pre rok 2023.
8.
Diskusia
Diskusia sa viedla neformálnym rozhovorom.
9.
Záver
Starostka obce všetkým prítomným poďakovala za účasť a ukončila zasadanie OZ.

Zapísala: Alena Luptáková, dňa: 10.11. 2022
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Overovatelia zápisnice:
Katarína Výbohová Bartková :
Milan Mažgút :

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

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