
Zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa

29. novembra 2018 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 program 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.   Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
13.   Komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021
14.   Diskusia
15.   Záver

   1. časť                                                     

1. Po hymne SR, ustanovujúce zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. 
Peter Pakes. Srdečne privítal prítomných poslancov, aktivistov, ako aj hlavnú 
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Štefánikovú, predsedníčku miestnej volebnej 
komisie slečnu Alexandru Vargovú a podpredsedníčku Máriu Leškovú, ďalej 
privítal pozvaných hostí, riaditeľa ZŠ s MŠ vo Vlachove, Mgr. Ľubomíra 
Hlaváča, predsedu PD Vlachovo Jaroslava Poláka a predsedu PS Vlachovo 
Jaroslava Hajdúka. Následne informoval prítomných o programe dnešného 
zastupiteľstva tak ako bol zaslaný v pozvánke. Taktiež informoval, že na 
dnešnom ustanovujúcom zasadnutí budú zložené sľuby novozvoleného starostu a 
novozvolených poslancov. Starosta upozornil, že je potrebné schváliť aj rozpočet 
obce na rok 2019, aby sme nemuseli do nového roka vstúpiť s rozpočtovým 
provizóriom. Za overovateľov zápisnice sú určení - Ing. Viliam Kobušník a 
Miloslav Ďurán, za zapisovateľku - Mgr. Jana Teplická.



2. Alexandra Vargová – predsedníčka miestnej volebnej komisie predložila 
výsledky volieb do miestnej samosprávy. Informovala, že členkami volebnej 
komisie boli predsedníčka – Alexandra Vargová, podpredsedníčkou – Mária 
Lešková, členky – Viera Ondrejčíková, Veronika Poláková a Bc. Eva Šipulová, 
zapisovateľkou – Mgr. Jana Teplická. Predsedníčka potvrdila, že všetko počas 
volieb prebiehalo tak, ako malo. Za poslancov boli podľa počtu hlasov zvolení: 
Ing. Viliam Klobušník - 233, Marek Adami - 222, Denisa Vargová - 222, Emil 
Gál - 213, Miloslav Ďurán - 206, Ing. Andrea Hajdúková - 177, Bc. Juraj Kováč - 
177. Zo 714 oprávnených voličov odovzdalo 287 platných obálok, z toho bolo 
262 platných hlasov na starostu a 287 platných hlasov na poslancov. Za 
kandidátov na funkciu starostu obce bol zaregistrovaný: Ing. Peter Pakes, ktorý 
získal 262 platných hlasov. Zápisnica z volieb do orgánov obcí tvorí prílohu tejto 
zápisnice.

3. 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. Starosta požiadal Ing. Viliama Klobušníka o prečítanie sľubu poslanca OcZ vo 
Vlachove, ktorí následne potvrdili svojim podpisom všetci zvolení poslanci. 
Predsedníčka Alexandra Vargová odovzdala všetkým zvoleným poslancom 
a starostovi osvedčenia o zvolení, ktoré boli ňou podpísané.

5. Starosta Ing. Peter Pakes sa následne v príhovore prihovoril všetkým prítomným, 
zablahoželal novozvoleným poslancom k ich funkcii. Poďakoval všetkým 
občanom, za prejavenú dôveru, za každý jeden odovzdaný hlas, ako aj všetkým 
kandidátom. V krátkosti zhrnul doteraz vykonané rozvojové a rekonštrukčné 
práce v obci. Tento príhovor tvorí prílohu zápisnice.

2. časť:

6. Starosta oboznámil prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia a doplnil ho 
o nasledovné body do diskusie:

- určenie výšky reprezentačného na rok 2019 (z tohto sa financuje aj výstup na Stromíš, ktorý 
bude 2.. januára 2019, ale aj všetky reklamné predmety, vence, občerstvenie, či upomienkové 
a darčekové predmety, dary).

Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili program dnešného zasadnutia.

7. Starosta navrhol do návrhovej komisie Mareka Adamiho a Denisu Vargovú, za 
overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána. Za zapisovateľku Mgr. 
Janu Teplickú.

Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice, 
do návrhovej komisie Mareka Adamiho a Denisu Vargovú, za overovateľov zápisnice 
Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána a za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.



8. Starosta navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ Emila
Gála.

Všetci poslanci 7 jednohlasne schválili Emila Gála 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 volebné 
obdobie nebola zriadená obecná rada, nakoľko podľa neho nie je potrebná. 

Ing. Viliam Klobušník sa prikláňa k názoru starostu, že obecná rada nie je potrebná.

Všetci poslanci (7 poslancov) OcZ jednohlasne schválili, že obecná rada nebude 
zriadená.

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov a členov. Starosta Ing. 
Peter Pakes predložil návrh na zriadenie komisií, ich predsedov a členov. V obci Vlachovo 
navrhol starosta zriadiť tieto 5 komisie, ich členov a predsedov a to nasledovne:

Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu 

predseda: Marek Adami

členovia : Ing. Andrea Hajdúková

                 Mgr. Jana Teplická

Komisia pre ochranu verejného poriadku

predseda: Miloslav Ďurán

členovia:  JUDr. Ján Klobušník

                Jaroslav Mihók

                Ing. Slavomír Labuzík

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia

predseda: Ing. Viliam  Klobušník 

členovia: Emil Gál

                Štefan Bendík 

                Jaroslav Hajdúk

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

predseda: Bc. Juraj Kováč

členovia:  Denisa Vargová



                 Ján Gallo

                 Mgr. Marian Kušnier

                 Mgr. Martina Gdovinová

Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
a voľba jej členov.

Predsedníčka: Ing. Andrea Hajdúková

Člen: Marek Adami

          Bc. Juraj Kováč         

Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili zriadenie piatich komisií a predsedov 
a členov týchto komisií OcZ podľa návrhu.

11. Zastupiteľstvo berie na vedomie výšku platu starostu obce, ktorú predložila ekonómka 
Mgr. Jana Teplická a tento výpočet tvorí prílohu zápisnice. Výška platu spolu s 10% 
zvýšením by bola vo výške 1921 €.

12. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021.

Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická 
a tento tvorí prílohu zápisnice spolu s komentárom k návrhu rozpočtu na rok 2019. Rozpočet 
na rok 2019 je vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú vo výške 1 187 574,30 €,

Všetci poslanci (7 poslancov) schválili rozpočet obce na rok 2019 a vzali na vedomie 
návrh rozpočtu na roky 2020-2021.

13. Komentár hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021.

Odborný komentár hlavnej kontrolórky Ing. Zuzany Štefánikovej tvorí prílohu zápisnice.

Tento odborný komentár hlavnej kontrolórky na rok 2019 bol všetkými poslancami (7 
poslancami) jednohlasne schválený.

14. Diskusia

JUDr. Ján Klobušník - v mene svojom ako aj v mene Jednoty dôchodcov SR zablahoželal 
starostovi, ako aj novozvoleným poslancom. Vyzýva na to, aby si všímali seniorov, rozprávali
sa s nimi a vytvárali podmienky pre ich spokojný život, nakoľko tu máme aj osamotených 
občanov, či postihnutých občanov. Zároveň by rád pozval poslancov na všetky nimi 
organizované akcie.

Jaroslav Polák, predseda PD - takisto zablahoželal starostovi ako aj novozvoleným 
poslancom. Zároveň poďakoval za doterajšiu plodnú spoluprácu a výbornú komunikáciu. 
Chcel by požiadať o strpenie prejazdov ich motorovými vozidlami obecnými cestami, pre PD 



je to ich nutnosť a povinnosť, keďže obhospodarujú a zveľaďujú okolité pozemky. Chcel by 
poprosiť o všímavosť pri znehodnocovaní ich majetku.

Mgr. Martina Gdovinová - poďakovala v mene Cirkevného zboru za doterajšiu spoluprácu a 
zapriala veľa chuti a sily do ďalšej práce. Zároveň sa teší sa do ďalšej spolupráce.

Štefan Bendik - zablahoželal starostovi ku zvoleniu, ako aj poslancom. Chcel by poprosiť o 
pripravenie úloh, ktoré starosta plánuje realizovať.

Mgr. Ľubomír Hlaváč - v mene ZŠ s MŠ Vlachovo poďakoval za veci, ktoré sa doteraz 
podarilo zrealizovať - strecha na budove, nové okná, počítačové vybavenie. Praje veľa 
dobrých nápadov a zdravie v tomto štvorročnom funkčnom období.

Starosta informoval, že rezerva obce bola použitá na zakúpenie nového počítačového 
vybavenia v ZŠ s MŠ, z ktorého sa žiaci nesmierne tešili. Ďalej informoval, že ešte budú 
osadené nové herné prvky na detské ihrisko a už nám bola poukázaná dotácia z výjazdového 
rokovania vlády v Rožňave na rekonštrukciu šatní a kuchynskej linky v školskej jedálni.

Návrh na uznesenie predložil Marek Adami. Starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili návrh uznesenia.

Vo Vlachove, 29. novembra 2018
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

                                                                                                      –––––––––––––––––––
              Ing. Peter Pakes

                                                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice:

     Ing. Viliam Klobušník                          ......................................................

Miloslav Ďurán                                   ......................................................



Uznesenie č. 1/2018
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

Program obecného zastupiteľstva

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods.  4 zákona č.  369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje
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 program 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.   Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
13.   Komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021
14.   Diskusia
15.   Záver

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 2/2018
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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. 

schvaľuje

do návrhovej komisie Mareka Adamiho a Denisu Vargovú

za overovateľov zápisnice: Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána

za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 3/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

K     bodu 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samospráv  
K     bodu 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 voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
 2. vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Petra Pakesa. 
 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 4/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

K     bodu 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  
K     bodu 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, Miloslav Ďurán, Emil Gál, 
Ing. Andrea Hajdúková, Ing. Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného/mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 5/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

p o v e r u j e

poslanca Emila Gála zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva 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: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 6/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 7/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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 Mareka Adamiho 
b) členov komisie:  
 a. poslancov Ing. Andreu Hajdúkovú
 b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 8/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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 Miloslava Ďurána
b) členov komisie:  
 a. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb JUDr. Jána Klobušníka, Jaroslava 
Mihóka, Ing. Slavomíra Labuzíka

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 9/2018 
z ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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. Viliama Klobušníka
b) členov komisie:  
 a. poslancov Emila Gála
 b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Štefana Bendíka, Jaroslava 
Hajdúka

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 10/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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 Bc. Juraja Kováča
b) členov komisie:  
 a. poslancov Denisu Vargovú
 b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb :  Jána Galla, Mgr. Mariana 
Kušniera, Mgr. Martinu Gdovinovú,

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 11/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

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

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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 Ing. Andreu Hajdúkovú

 b) členov komisie:   Mareka Adamiho, Bc. Juraja Kováča

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 12/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

K     bodu   11. K     návrhu na určenie mesačného platu starostu  

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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 pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu 
Ing. Petra Pakesa vo výške 1746 € zvýšený o 10%, teda o 175 €. Celkovo vo výške 1921 €,
s účinnosťou od 01.12.2018. 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 13/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

K     bodu   12. K     návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021  

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

rozpočet na rok 2019. Rozpočet príjmov vo výške 1 187 574,30 € a rozpočet výdavkov vo
výške 1 187 574,30 €. Rozpočet je vyrovnaný.

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 14/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

K     bodu   12. K     návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021  

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

rozpočet na roky 2020-2021. 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018



Uznesenie č. 15/2018 
z ustanovujúceho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.11.2018

___________________________________________________________________________

K     bodu   13. Komentár hlavného kontrolóra k     návrhu rozpočtu na roky 2019-2021  

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021. 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.11.2018
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