
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného 

dňa 24.11.2022 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:     

    1.ČASŤ 

1.      Otvorenie 

         a) Určenie zapisovateľa  

         b) Určenie overovateľov zápisnice 

2.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráv obce a odovzdanie osvedčení o  

      zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného   

      zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Vlachova Ing. Petra Pakesa, prevzatie   

      insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

4.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ. 

5.   Vystúpenie starostu. 

         

     2.ČASŤ 

6.     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

7.     Voľba návrhovej komisie. 

8.     Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ. 

9.     Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

10.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

11.   Informácia o plate starostu obce. 

12.   Diskusia. 

13.   Záver. 

 

                            

                                                                                                                   
1.   Otvorenie 

 

Zastupiteľstvo sa otvorilo hymnou SR a ďalej ho viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne 

privítal prítomných poslancov a aktivistov, ako aj predsedníčku miestnej volebnej komisie pani 

Máriu Leškovú, riaditeľku ZŠ s MŠ vo Vlachove, Mgr. Janu Oravcovú. Ospravedlnil 



novozvoleného poslanca Mgr. Tomáša Mlynára, ktorý bude meškať. Následne informoval 

prítomných o programe dnešného zastupiteľstva tak ako bol zaslaný v pozvánke. Taktiež 

informoval, že na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí budú zložené sľuby starostu a poslancov. 

Za overovateľov zápisnice sú určení - Ing. Andrea Hajdúková a Marek Adami, za 

zapisovateľku –Martinu Rokfalušiovú. 

Následne poprosil Máriu Leškovú aby prítomných oboznámila o výsledkoch volieb. 

 

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráv obce a odovzdanie osvedčení o  

      zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného   

      zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

Mária Lešková – predsedníčka miestnej volebnej komisie predložila výsledky volieb do 

miestnej samosprávy. Informovala, že členkami volebnej komisie boli predsedníčka – Mária 

Lešková, podpredseda - Ing. Jozef Kušnirák, členky – Eva Hroncová, Alžbeta Frankovičová, 

Lenka Oháhová a Mgr. Lenka Polgáriová. Predsedníčka potvrdila, že všetko počas volieb 

prebiehalo tak, ako malo. Za poslancov boli podľa počtu hlasov zvolení:  Mgr. Martina 

Gdovinová – 292, Marek Adami – 288, Ing. Andrea Hajdúková – 283, Ing. Slavomír Labuzík – 

276, Zuzana Šivecová – 265, Mgr. Tomáš Mlynár – 218, Bc. Štefan Polgári – 207 a Radko 

Šipula - 204 hlasov. Zo 673 občanov zapísaných v zozname voličov sa zúčastnilo volieb 416 

voličov a počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva bolo 

406. Za kandidátov na funkciu starostu kandidovali 3 kandidáti: Ing. Peter Pakes s počtom 

platných hlasov 217, Mgr. Jana Teplická – 189 a Radko Sekerka – 5. Čiže Ing. Peter Pakes 

s najvyšším počtom platných hlasov sa stal starostom obce Vlachovo. Zápisnica z volieb do 

orgánov obcí tvorí prílohu tejto zápisnice. Predsedníčka Mária Lešková odovzdal starostovi a 

poslancom osvedčenie o zvolení, ktoré boli ňou podpísané. 

 

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Vlachova Ing. Petra Pakesa, prevzatie   

      insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Starosta Ing. Peter Pakes zložil zákonom predpísaný sľub pred všetkými prítomnými a následne 

sľub podpísal. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala starostovi insígnie 

a zablahoželala mu k zvolenej funkcii. 

 

4.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ. 

Starosta požiadal Ing. Andreu Hajdúkovú o prečítanie sľubu poslanca OcZ vo Vlachove, ktorí 

následne potvrdili svojim podpisom všetci zvolení poslanci.  

 



5.   Vystúpenie starostu. 

Starosta Ing. Peter Pakes sa následne v príhovore prihovoril všetkým prítomným, zablahoželal 

novozvoleným poslancom k ich funkcii. Poznamenal, že aj keď začíname nové volebné 

obdobie v čase vojny na Ukrajine a v bezprecedentnej energetickej kríze, musíme aj napriek 

hospodárnosti, občanom zabezpečiť príjemné prostredie pre život. Podotkol že je jasné 

a preukázateľné, že za uplynulé obdobie sa nám podarilo veľa vecí v dedine zmeniť k lepšiemu 

a že sme naplnili naše hlavné strategické priority, ba urobili aj niečo navyše hlavne v oblasti 

zážitkových produktov pre občanov. Na záver zaželal novým poslancom, ale aj tým 

staronovým úspešnú spoluprácu.   Tento príhovor tvorí prílohu zápisnice. 

 

2.ČASŤ 

6.     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

Starosta oboznámil prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili program ustanovujúceho zasadnutia. 

 

7.     Voľba návrhovej komisie. 

Starosta navrhol do návrhovej komisie Zuzana Šivecová a Marek Adami. Za zapisovateľku 

Martinu Rokfalušiovú. 

Marek Adami sa informoval o voľbe nového kontrolóra a ako to prebieha. Následne bolo 

novým poslancom vysvetlené, že keď sa hlavný kontrolór predčasne vzdá funkcie  vtedy 

podľa § 18a ods. 4 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vyhlási nové voľby 

hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra. 

 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) do návrhovej komisie Zuzanu Šivecovú a Mareka 

Adamiho,  za zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú. 

 

8.     Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ. 

Starosta navrhol Mgr. Martinu Gdovinovú za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OcZ. 

 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili za poslanca, ktorý je oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OcZ. 

 

9.     Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

Starosta navrhol, aby ani toto volené obdoie nebola zriadená obecná rada, nakoľko podľa neho 

nie je potrebná. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898872&f=3


 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili že obecná rada nebude schválená. 

 

10.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

Starosta Ing. Peter Pakes predložil návrh na zriadenie 5 komisií, ich predsedov a členov, 

poslanci s návrhom nesúhlasili vo viacerých bodoch a tým pádom sa prešlo k verejnému 

hlasovaniu čo sa týka ako členov tak aj predsedov všetkých komisií. Odhlasovalo sa 

nasledovne: 

 

Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu 

Predseda:  Marek Adami 

Členovia: Ing. Andrea Hajdúková 

                 Mgr. Jana Teplická 

                 Ing. Zuzana Štefániková 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku: 

Predseda: Bc. Štefan Polgári 

Členovia: Mgr. Tomáš Mlynár 

                JUDr. Ján Klobušník 

                 Jaroslav Mihók 

 

Komisia výstavby, územnhého plánovania, životného prostredia 

Predseda: Ing. Slavomír Labuzík 

Členovia: Štefan Bendík 

                 Ing. Viliam Klobušník 

                 Ing. Miloslav Gál 

                 Radko Šipula 

                 Miloslav Ďurán 

 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí 

Predseda: Mgr. Martina Gdovinová 

Členovia: Zuzana Šivecová 

                  Mgr. Jana Oravcová 

                   Mgr. Marian Kušnier 

                   Ján Gallo 

                   Ing. Klára Vargová 

                   Peter Gecelovský ml. 

                   Mária Hlaváčová 

 

Komisia podľa zájona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a veľba jej členov. 

Predseda: Zuzana Šivecová 

Členovia:Mgr. Tomáš Mlynár 



                  Ing. Andrea Hajdúková 

  

 

Všetci poslanci (6 poslancovu) schválili zriadenie patich komisí a presedov a členov týchto 

komisií OcZ. 

 

11.   Informácia o plate starostu obce. 

Zastupiteľstvo berie na vedomie výšku platu starostu obce, ktorú predložila ekonómka Mgr. 

Jana Teplická a tento výpočet tvorí prílohu zápisnice. 

 

Všetci poslanci (7 poslancov) vzalo na vedomie informáciu o plate starostu obce. 

 

 

12.   Diskusia. 

JUDr. Ján Klobušník zablahoželal novým aj staronovým poslancom a požiadal ich 

o spoluprácu na najbližšie štyri roky. 

 Ing. Zuzana Štefániková ako bývalá hlavná kontrolórka obce poďakovala za doterajšiu 

spoluprácu a vysvetlila dôvody prečo bola nútená vzdať sa tejto funkcie. Ale poznamenala, že 

záujem o Vlachovo nestratila a chcela by naďalej pomáhať a aktívne spolupracovať, čo jej bude 

čas dovoľovať. 

Štefan Bendík sa opýtal nových poslancov či majú nejaký plán do budúcna ohľadom rozvoja 

obce. Načo mu Ing. Slavomír Labuzík odpovedal, že sa bude snažiť pomôcť ako predseda 

komisie spolu s ostatnými členmi a poslancami získať pre ľudí stavebné pozemky, ktoré tak 

v obci chýbajú. Je pravda, že veľmi veľa záleží na financiách, ktorých je momentálne málo. 

Bc. Štefan Polgári sa bude zameriavať na komunikáciu a propagáciu v sociálnych sieťach  a 

bude sa snažiť posunúť aj túto stránku dopredu. 

Ing. Martina Gdovinová ako novozvolená predsedníčka kultúrnej komisie by chcela v rámci 

spolupráce aj s ostatnými organizáciami posunúť kultúru v obci dopredu a aktivizovať ľudí 

ktorý majú záujem a chuť pomáhať v tejto činnosti. 

Marek Adami v rámci finančnej komisie by rád pokračoval v doterajšej práci ako po minulé 

roky a následne aj do budúcna. 

Starosta pevne verí, že tieto plány  všetkých poslancov sa naplnia, aby  Vlachovo stále 

zlepšovalo životnú úroveň svojich občanov . 

Bc. Štefan Polgári sa informoval ohľadom zverejňovania zápisníc. Starosta odpovedal, že 

všetky zápisnice z OcZ sa postupne zverejňujú po podpise jeho ako starostu a taktiež podpise 

overovateľov zápisnice. 



13.   Záver. 

Zastupiteľstvo berie na vedomie, že novozvolený starosta Ing. Peter Pakes za zástupcu 

starostu poveruje  Ing. Slavomíra Labuzíka. 

 

 

Vo Vlachove, 24.11.2022 

Zapísala: Martina Rokfalušiová 

 

                                                                                                       ––––––––––––––––––– 

         Ing. Peter Pakes 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Ing. Andrea Hajdúková                                         ..................................................... 

      

      Marek Adami                                                         .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2022 
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

Program obecného zastupiteľstva 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

program ustanovujúceho zasadnutia OZ      

Program:     

    1.ČASŤ 

1.      Otvorenie 
         a) Určenie zapisovateľa  

         b) Určenie overovateľov zápisnice 

2.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráv obce a odovzdanie osvedčení o  

      zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného   

      zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie). 

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Vlachova Ing. Petra Pakesa, prevzatie   

      insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

4.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ. 

5.   Vystúpenie starostu. 

             2.ČASŤ 
6.     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

7.     Voľba návrhovej komisie. 

8.     Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ. 

9.     Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

10.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.  

11.   Informácia o plate starostu obce. 

12.   Diskusia. 

13.   Záver. 

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :         

Vo Vlachove, 24.11.2022                                                                       Ing. Peter Pakes, starosta 

 



 

Uznesenie č. 2/2022 
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 1 a,b,c) Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a určenie 

zapisovateľa 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

 

do návrhovej komisie: Zuzana Šivecová a Marek Adami 

 

za zapisovateľa: Martina Rokfalušiová 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 

 

 



 

 

Uznesenie č. 3/2022 
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráv 

K bodu č. 5. Vystúpenie starostu 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

 

1. výsledky volieb starostu a výsledky volieb obecného zastupiteľstva, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Petra Pakesa. 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, ,Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



 

 

Uznesenie č. 4/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 3.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

K bodu č.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ 

 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

k o n š t a t u j e ,  ž e 

 

 

1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Pakes zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Marek Adami, Mgr. Martina Gdovinová, Ing. 

Andrea Hajdúková, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári a Zuzana 

Šivecová zložili zákonom predpísaný šľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 

 



 

Uznesenie č. 5/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 8.  Poverenie poslanca OcZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OcZ 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

p o v e r u j e 

 

 

poslankyňu Mgr. Martinu Gdovinovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva a v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   

    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

n e z r i a ď u j e 

 

 

obecnú radu. 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, , Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



 

Uznesenie č. 7/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č.10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

A)  z r i a ď u j e  

 

 

Komisiu financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu 

 

B) v o l í 

 

a) predsedu komisie: Marek Adami 

b) členov komisie: 

- poslancov Ing. Andreu Hajdúkovú 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Janu Teplickú a Ing. Zuzanu 

Štefánikovú.  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Slavomír Labuzík, , Ing. 

Andrea Hajdúková, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



Uznesenie č. 8/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č.10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

A)  z r i a ď u j e  

 

 

Komisiu pre ochranu verejného poriadku 

 

B) v o l í 

 

a) predsedu komisie:  Bc. Štefan Polgári 

b) členov komisie:  

- poslancov Mgr. Tomáš Mlynár 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb JUDr. Ján Klobušník, Jaroslav Mihók. 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



 

Uznesenie č. 9/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č.10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

A)  z r i a ď u j e  

 

 

Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia 

 

B) v o l í 

 

a) predsedu komisie: Ing. Slavomír Labuzík 

b) členov komisie: 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Štefan Bendík, Ing. Miloslav Gál, Ing. 

Viliam Klobušník, Radko Šipula, Miloslav Ďurán 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



 

 

Uznesenie č. 10/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č.10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

A)  z r i a ď u j e  

 

 

Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí 

 

B) v o l í 

 

a) predsedu komisie: Mgr. Martina Gdovinová 

b) členov komisie: 

- poslancov Zuzana Šivecová 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Jana Oravcová, Mgr. Marian Kušnier, 

Ján Gallo, Peter Gecelovský ml., Ing. Klára Vargová, Mária Hlaváčová 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



 

 

Uznesenie č. 11/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č.10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

A)  z r i a ď u j e  

 

 

Komisiu podľa čl. 7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 

B) v o l í 

 

a) predsedu komisie: Zuzana Šivecová 

b) členov komisie: 

- poslancov Ing. Andrea Hajdúková a  Mgr. Tomáš Mlynár 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Tomáš Mlynár 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 



Uznesenie č. 12/2022  
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 24.11.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č.11. Informácia o plate starostu obce. 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

u r č u j e 

 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pmoeroch 

statrostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing. 

Petra Pakesa vo výške 2439€ s účinnosťou od 25.11.2022 bol schválený tak ako bol 

predložený. 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 7 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Zuzana Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan 

Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.11.2022 

 

 

 


