
Zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

12. decembra 2014 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. časť: 

1. Otvorenie 
a) Určenie overovateľov zápisnice 
b) Určenie zapisovateľa 

 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
(predseda miestnej volebnej komisie) 
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Vlachovo 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. Určenie platu starostu obce 
            12. Inventarizácia majetku obce za rok 2014 
            13. Všeobecne záväzné nariadenia 
                   a) č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015  
                   b) č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo na rok 2015  
                   c) č. 3/2014 o dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2015  
            14. Návrh na úpravu rozpočtu 2014  
            15. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2015  
            16. Rôzne 
            17. Diskusia 
            18. Záver 
 
 
   1. časť                                                               

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov a aktivistov, ako aj hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu 
Štefánikovú a predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Martu Leškovú. 
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. V druhej časti budú predložené na 
schválenie VZN obce, aby nadobudli účinnosť od 1. januára. Starosta upozornil, 
že je potrebné schváliť aj rozpočet obce na rok 2015, aby sme nemuseli do 
nového roka vstúpiť s rozpočtovým provizóriom. 

2. Marta Lešková – predsedníčka miestnej volebnej komisie predložila výsledky 
volieb do miestnej samosprávy. Informovala, že členkami volebnej komisie boli 
predsedníčka – Marta Lešková, podpredsedníčkou – Mgr. Milena Gálová, členky 
– Ľudmila Kasperová, Ing. Zdenka Hajdúková a Olga Šmírová, zapisovateľkou – 
Jana Teplická. Predsedníčka potvrdila, že všetko počas volieb prebiehalo tak, ako 



malo. Za poslancov boli podľa počtu hlasov zvolení: Ing. Viliam Klobušník, Ing. 
Slavomír Labuzík, Ing. Marek Hronec, Mgr. Juraj Kováč, Mgr. Eva Teplická 
a Miloslav Ďurán. Zo 734 oprávnených voličov odovzdalo 512 platných obálok, 
z toho bolo 504 platných hlasov na starostu a 503 platných hlasov na poslancov. 
Zástupcovia sú: Richard Tomko, Igor Hronec, Ing. Natália Jergová, PhD., Ing. 
Peter Varga, Ing. Mária Ďurajová, Ľudmila Hajdúková, Ing. Miloš Gallo, Ing. 
Miloš Šmíro. Za kandidátov na funkciu starostu obce boli zaregistrovaní: Miloš 
Černaj - 143, Ing. Ľuboš Gál - 155, Ing. Peter Pakes – 206. 

3. Starosta Ing. Peter Pakes zložil sľub pred všetkými prítomnými a následne sľub 
podpísal. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala starostovi insígnie 
a zablahoželala mu k zvolenej funkcii. 

4. Starosta Ing. Peter Pakes prečítal sľub poslanca OcZ vo Vlachove, ktorí následne 
potvrdili svojim podpisom všetci zvolení poslanci. Predsedníčka Marta Lešková 
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. 
Poďakoval všetkým občanom, za prejavenú dôveru, za každý jeden odovzdaný 
hlas, ako aj všetkým kandidátom. Tento príhovor tvorí prílohu zápisnice. 

2. časť: 

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

- odborný komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 

- plán kontrolnej činnosti na rok 2015 

- určenie výšky reprezentačného na rok 2015 (z tohto sa financuje aj výstup na Stromíš, ktorý 
bude 24. januára 2014) 

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

7. Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Slavomíra Labuzíka a Ing. Mareka Hronca, za 
overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Kováča a Ing. Viliama Klobušníka. Za zapisovateľku 
Jana Teplická. 

Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 
Mgr. Juraja Kováča a Ing. Viliama Klobušníka, do návrhovej komisie Ing. Slavomíra 
Labuzíka a Ing. Mareka Hronca a za zapisovateľku Janu Teplickú. 

8. Starosta navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OcZ Ing. 
Viliama Klobušníka. 

Všetci poslanci 7 jednohlasne schválili Ing. Viliama Klobušníka 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 súhlasí, nakoľko zastupiteľstvo obce tvorí malý kolektív, ktorý nahradí aj obecnú 
radu. 



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 navrhol schváliť na dnešnom zastupiteľstve len predsedov komisií a následne si 
predsedovia oslovia a doplnia členov komisií podľa toho, kto bude mať záujem v tej ktorej 
komisii pracovať. A následne na ďalšom zastupiteľstve budú členovia schválení obecným 
zastupiteľstvom. V obci Vlachovo navrhol starosta zriadiť tieto 4 komisie a to: 

Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu, za predsedu navrhol Ing. Mareka 
Hronca,  

Komisia pre ochranu verejného poriadku, za predsedu navrhol Ing. Slavomíra  Labuzíka, 

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, za predsedu navrhol Ing. 
Viliama  Klobušníka, 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí, za predsedu navrhol Mgr. 
Juraja Kováča, ktorý sa predsedníctva vzdal z osobných dôvodov a následne bola za 
predsedníčku navrhnutá Mgr. Eva Teplická 

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

11. Zastupiteľstvo berie na vedomie výšku platu starostu obce. Ing. Slavomír Labuzík 
predložil prítomným na schválenie výšku platu vo výške 1659 € mesačne. Mgr. Juraj Kováč 
požiadal finančnú komisiu o úpravu odmeny pre poslancov Ocz za každé zasadanie OcZ. 
V súčasnosti je výška odmeny za jedno zasadnutie 16 €, za komisiu 8 € a aktivistov 4€.   

12. Inventarizácia majetku obce za rok 2014. Inventarizačné komisie tvoria prílohu zápisnice.  

Všetci poslanci (7 poslancov) schválili zloženie inventarizačných komisií podľa 
predloženej prílohy. 

13. a)  starosta predložil na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o dani 
z nehnuteľnosti na rok 2015. Poslanci ich dostali na naštudovanie vopred. Starosta informoval 
o novele zákona o miestnych daniach, kde bola znížená ročná sadzba dane pre pozemky lesné, 
hospodárske lesy, rybníky a ostatné hos. využívané vodné plochy. Zároveň navrhol znížiť 
úľavu na 25% zo súčasných 50%. Ing. Slavomír Labuzík so znížením nesúhlasí, nakoľko 
treba občanom vychádzať v ústrety. Ing. Viliam Klobušník navrhol nechať výšku úľavy 
nezmenenú. Ing. Slavomír Labuzík navrhol, aby sa to pripravilo, nakoľko treba presne 
vyšpecifikovať o akú sumu sa jedná, aby náhodou občania nemali problém to zaplatiť.  

Poslanci nesúhlasili so znížením úľavy z 50% na 25%. Výška úľavy zostane nezmenená. 
Všetci poslanci schválili výšku sadzby na 1,25 % zo základu dane pre lesné pozemky, na 
ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané 
vodné plochy. Všetci poslanci (7 poslancov) schválili VZN č. 1/2014. o dani 
z nehnuteľností na rok 2015 na území obce Vlachovo. 

b) VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Vlachovo za rok 2015 predložil starosta obce. Starosta 
navrhol zvýšiť daň za psa zo súčasných 7 € na 10 € a zrušiť sadzbu za množstevný zber. 
Zároveň navrhol zrušiť poplatok pre chalupárov, ktorý bol vo výške 50%. Podľa jeho návrhu 
aj chalupár musí platiť za odvoz TKO, teda poplatok sa bude vymáhať od vlastníka 
nehnuteľnosti a on nech si vymáha od nájomcu. Ing.  Viliam Klobušník sa informoval, či to 



bude mať želaný efekt, aby to neodradilo aj poctivých platičov, aby neplatili. Starosta 
požiadal poslancov, aby prešli obcou a spísali, kde a koľko psov sa nachádza. Keďže po obci 
sa potuluje veľmi veľa psov. Mgr. Juraj Kováč upozornil, že v obci sú 2 druhy majiteľov 
psov. Jedni sa o nich starajú poctivo, ale sú aj takí majitelia, ktorých psi znečisťujú dedinu, 
túlajú sa a ohrozujú občanov. 

Poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 2/2014 o miestnych daniach 
a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Vlachovo na rok 2015. 

c) VZN č. 3/2014 o dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2015. Toto VZN je nové, 
nakoľko v obci sa pri miestnych podnikateľoch, v miestnom pohostinstve umiestnili hracie 
prístroje a obec má právo tieto zdaniť. Sadzba dane je vo výške 66€ za jeden nevýherný hrací 
prístroj. 

Poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 3/2014 o dani za nevýherné hracie 
prístroje na rok 2015. 

14. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014. Starosta informoval o úprave položiek rozpočtu, 
nakoľko je veľmi ťažké predpokladať, ktorá položka sa ako naplní. Úpravu rozpočtu 
predložila Bc. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice. Starosta informoval, že v príjmovej 
položke sme boli ukrátený na podielových daniach od štátu a vo výdavkovej na odvoze tko.  

Ing. Slavomír Labuzík sa informoval, či obecné zastupiteľstvo vedelo, že ZŠ s MŠ ide do 
súdneho sporu s bývalou zamestnankyňou Natáliou Lukáčovou. Menovaná spor vyhrala 
a museli sme jej vyplatiť odstupné, trovy konania a úroky z omeškania. Starosta navrhol 
zrušiť právnu subjektivitu školy a toto prejednať na zastupiteľstve v januári.  

Taktiež by sa rád, Ing. Slavomír Labuzík, informoval o služobnom byte, v akom to je stave 
a čo s tým. Starosta informoval, že ide o obecný byt, ktorý po odchode Mgr. Ľubomíra 
Hlaváča zostal prázdny. Náš občan Peter Vanyo požiadal o nájom bytu, bola s ním spísaná 
riadna nájomná zmluva, na vlastné náklady si byt upravil. 80 € platí obci za nájom a 60 € platí 
škole za plyn a vodu. Teraz požiadal starostu, nakoľko urobil dosť veľké stavebné úpravy 
a zásahy – vymaľoval, vystierkoval, aby mu bolo odpustené nájomné aspoň za 2 mesiace. 

Mgr. Juraj Kováč – súhlasí s tým, aby to mal v nájme Peter Vanyo, ale my ako poslanci sme 
o tom mali vedieť, zastupiteľstvo malo byť o tom informované, keďže ide o majetok obce a sú 
to vážne záležitosti o ktorých má byť zastupiteľstvo informované. Starosta informoval, že sa 
to dialo v období, keď sa končilo funkčné obdobie.   

Mgr. Juraj Kováč – vidí veľký nesúlad v spolupráci riaditeľa školy s obcou. Predchádzajúca 
riaditeľka informovala o všetkom v škole a bola radosť s ňou spolupracovať. Navrhol tiež 
riešiť obsadenie personálne, riaditeľ je pre našu školu drahá pracovná sila. Navrhli to 
prejednať na ďalšom zastupiteľstve. 

6 poslanci schválili úpravu rozpočtu pre rok 2014. Mgr. Juraj Kováč sa zdržal 
hlasovania. 

15. Bc. Renáta Lešková predložila návrh rozpočtu na rok 2015 a tento tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Slavomír Labuzík sa zaujímal o položku mlyna, kde sa znížil rozpočet, myslí si, že tam 
bude treba narozpočtovať viac – lebo sa tam nasťahovalo OZ Stromíš a parkujú tam požiarne 
autá. Je rozdiel medzi OZ, organizáciou a obecným hasičským zborom. Obec ktorá má viac 
ako 500 obyvateľov je povinná zriadiť obecný hasičský zbor a tam treba mať výstroj, výzbroj 
a techniku. V roku 2014 –rekreačné a športové služby 3000 a tento rok až 4100. 



Mgr. Juraj Kováč – sa informoval, či všetky združenia, ktoré sú financované obcou, si dali 
žiadosť o dotáciu. Taktiež sa informoval, či tento rozpočet prejednala finančná komisia obce. 
A zároveň sa informoval, že kde v rozpočte je zohľadnené vydanie knihy pána Štefana 
Bendíka. Pani Renáta Lešková informovala, že vo vydavateľských službách. 

Štefan Bendík – informoval, že náklady na vydanie 300 výtlačkov by mali činiť približne 
3000 €. Predpokladá, že na základe doterajších dohôd, napr. s Maticou Slovenskou, sa 
vydanie presúva na budúci rok, keď sú prisľúbené financie. Taktiež predpokladá ďalšie 
sponzorské príspevky  napr. od Jednoty dôchodcov, Pozemkového spoločenstva, 
Poľnohospodárskeho družstva, obce Vlachovo a zároveň navrhol, že ako vydavateľ by mohla 
obec vyvinúť požiadavky od iných podnikateľských subjektov. 

JUDr. Ján Klobušník upozornil, že položka na hmotnú núdzu je veľmi nízka a súčasná 
ekonomická situácia našich občanov je dosť zlá a obec je povinná, ak o to občan požiada 
pomôcť. 

Ing. Slavomír Labuzík sa informoval, že prečo na položke verejná zeleň je také veľmi vysoké 
navýšenie. Starosta informoval, že by bolo potrebné nakúpiť nové krovinorezy, kosačky, aj 
keď sme aktivovali občanov cez §52 a cez ÚPSVaR by sme mohli zakúpiť. 

Marek Adami sa informoval ohľadom verejného osvetlenia, či bude nejaká reálna úspora po 
výmene žiariviek. 

Mgr. Juraj Kováč informoval, že občania sa sťažujú na slabé osvetlenie obce, chodníky sú 
samé výtlky, sú hluché miesta, ktoré nie sú pokryté, nie je dostatočná intenzita osvetlenia. 

Marek Adami – upozornil, že navrhoval 30 wattové osvetlenia, lebo vedel, že 15 wattové sú 
dosť slabé a nedosvietia až na zem. 

Mgr. Juraj Kováč – navrhol postaviť jednu skupinu z aktivačných s obyčajnými kosami, aby 
bola aj nejaká finančná úspora na kosení. 

Ing. Viliam Klobušník – navrhol narozpočtovať na výstavbu, resp. na zlepšenie a obnovu 
obce. Bolo by dobré nájsť financie aj na projektovú dokumentáciu. 

Ing. Slavomír Labuzík – upozornil, že v obci je veľmi potrebný traktor, ktorý by urobil veľmi 
veľkú službu v celej obci. Aby bola zabezpečená aj zimná údržba obce a kosenie veľkých 
plôch. 

Starosta informoval o podaní projektu na rekultiváciu, v ktorom je zahrnutý aj nákup traktora.  

Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či sa rozpočtovalo aj na odkúpenie horného rybníka. 

Starosta informoval, že 4000€ na odkúpenie horného rybníka je dosť veľká suma, ktorú vie 
v obci využiť na iné veci. 

Marek Adami upozornil na výzvu, ktorá bola vyhlásená na rekultiváciu rybníkov a na to by sa 
dali získať finančné prostriedky z dotácií.  

Ing. Zuzana Štefániková informovala, že v januári, keď sa budú schvaľovať dotácie pre 
združenia, mohlo by tam prísť k úspore. 

Ing. Slavomír Labuzík – upozornil aj na budovu TJ, kde je strecha v zlom stave a bolo by 
potrebné ju zrekonštruovať. 

Mgr. Juraj Kováč upozornil, že sa pripravujú nové výzvy ohľadom životného prostredia, 
kultúry... a treba byť pripravení. Navrhuje úpravu horného rybníka revitalizáciou, dokončenie 



čističky odpadových vôd a toto by mal byť jeden veľký projekt. Treba čakať na výzvy a písať 
a žiadať. Podmienkou je len mať majetok vo vlastníctve.  

Ing. Zuzana Štefániková informovala nových členov zastupiteľstva, aby nemali pocit, že útočí 
na obec, ale že sa snaží napomáhať a taktiež sú veci, na ktoré musí ako hlavná kontrolórka 
obce upozorniť, lebo sú v zákone.  

K viacročnému rozpočtu obce na roky 2015-2017 podala odborné stanovisko hlavná 
kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková a tvorí prílohu zápisnice.  Upozornila, že rozpočet 
je v súlade s právnymi predpismi, bol spracovaný v súlade so zákonom. Novelizáciou je tu 
zmena, došlo k zániku povinnosti tvoriť programový rozpočet do 2000 obyvateľov, ale musí 
to byť schválené zastupiteľstvom. Podľa kontrolórky potrebné prejednať kapitálové výdavky, 
teda na čo budú použité ako aj poskytovanie dotácií, teda či boli splnené všetky podmienky na 
ich poskytnutie.  

Mgr. Juraj Kováč sa zaujímal, že čo sa teda plánuje s tým horným rybníkom. A navrhol jeho 
odkúpenie, čo treba zohľadniť v rozpočte.  

Starosta navrhol rokovať s Lesmi SR o výmene rybníka za pozemok na Maši. 

Všetci poslanci (7 poslancov) schválili rozpočet obce na rok 2015. 

16. Rôzne 

a)odborný komentár hlavnej kontrolórky Ing. Zuzany Štefánikovej tvorí prílohu zápisnice. 

b) plán činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2015. Vzhľadom na jej dlhodobú PN-ku 
a následnú materskú dovolenku, nemohla byť jej funkcia nahradená, tak bude musieť 
kontrolovať časť roka 2013 a celý rok 2014. Tento plán činnosti tvorí prílohu zápisnice. 
V januári 2015 je potrebné predložiť podklady na dotácie, ktoré obec poskytne organizáciám. 

Tento plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2015 bol všetkými 
poslancami (7 poslancami) jednohlasne schválený. 

c) Schválenie výšky reprezentačného fondu na rok 2015, toto je potrebné z dôvodu, že 
v januári sa organizuje výstup na Stromíš, ktorý sa z tohto fondu financuje. Starosta navrhuje 
sumu reprezentačného vo výške 2500€.  

17. Diskusia 

 Štefan Bendík zablahoželal všetkým, ktorí boli zvolení do tejto dôležitej funkcie obce. Bol by 
veľmi rád, keby ich volebný zámer, bol zároveň prienikom všetkého pozitívneho, čo 
navrhovali aj ostatní kandidáti na starostu. Navrhol, aby sa začalo s prípravou denného 
stacionára, ktorý sa už vytratil z plánov obce. Ďalej informoval o publikácii Nestratené roky, 
ktorú napísal. Publikáciu napísal, lebo prednovembrové obdobie sa považuje za akoby čierne 
obdobie a veľa ľudí by bolo rado keby sa o nich vôbec nehovorilo. Čo sa týka našej obce, tak 
od oslobodenia nastalo v našej obci dynamické obdobie, povojnové obdobie, obdobie 
národných výborov, podiel spoločenských organizácií na rozvoji obci, požiarna ochrana ako 
významná zložka života obce, kultúra – Matica slovenská, Pozemkové spoločenstvo, 
v zhrnutí je celkové vyhodnotenie a ponovembrový vývoj, ktorý nadviazal na doterajší rozvoj. 
Prehľad volebných období, tak ako boli dostupné, a na záver je obrazová príloha – fotografie 
dokumentujúce život v obci. Navrhol, aby publikácia bola bezplatne ponúknutá do každej 
domácnosti, a nejaké publikácie by sa mohli predávať napr. rodákom. 

Starosta navrhol, aby sa publikácia vydala pri nejakej zvláštnej príležitosti obce, kde by sa aj 
pokrstila. 



Mgr. Juraj Kováč upozornil, že knihu čítal, lebo robil korektúru. Budete ju čítať jedným 
dychom, je to veľmi dobrá kniha ale je s tým ešte veľa práce a bude dobré, keď sa vydá 
v auguste. 

Starosta informoval o výpovedi nájmu firmy Calisto, ktorá už nemá záujem viac 
prevádzkovať letné kúpalisko. Firma uznala dlh voči obci 3000€, ale chce sa vyrovnať 
majetkom, ktorý v areáli nechali a čo urobili, opravili, vymaľovali. Informoval, že 31.12.2014 
končí nájom kúpaliska, navrhuje, aby sa poslanci a zástupcovia firmy Calisto stretli na 
kúpalisku a jasne vydefinovali o ktoré veci by sme mali záujem. 

Ing. Viliam Klobušník upozornil, že hneď v pondelok sa treba s pánom Slovákom 
skontaktovať a uistiť sa, že kúpalisko je zazimované. 

Marek Adami sa informoval, či je nejaký kolotoč na výber organizátorov štefánskej zábavy. 

Starosta obce informoval, že za zástupcu obce navrhol Ing. Viliama Klobušníka a on jeho 
návrh prijal. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Vlachovo, konaného dňa 12. decembra 2014  

 
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na svojom ustanovujúcom zasadnutí 
prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady. 
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

členov a predsedov komisií. 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 

 
A: Berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
2. vystúpenie novozvoleného starostu. 

 
B: Konštatuje, že 
     1.  novozvolený starosta obce Vlachovo Ing. Peter Pakes zložil zákonom predpísaný   
          sľub starostu obce.              

 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub poslanca  
     obecného zastupiteľstva: Marek Adami, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec, Ing.   
     Viliam Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Eva Teplická. 

 

       C: Poveruje 
            1. poslanca Ing. Viliama Klobušníka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného   
               zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  
               tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    
               v znení neskorších predpisov. 

2.starostu obce jednať s Lesmi SR o možnosti zámeny pozemkov vo vlastníctve obce     
  v lokalite Vlachovo maša za rybník v intraviláne obce vo vlastníctve Lesov SR. 

 
       D: Nezriaďuje 
 
obecnú radu 
 
      E: Zriaďuje štyri komisie obecného zastupiteľstva a zvolilo predsedov 
           komisií nasledovne: 
      1. Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu: 
           Predseda:                       Ing. Marek Hronec 
 
      2. Komisia pre ochranu verejného poriadku: 
          Predseda:                        Ing. Slavomír Labuzík 
 
      3. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí: 
          Predseda:                         Mgr. Eva Teplická 
 
      4. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia: 
          Predseda:                         Ing. Viliam Klobušník 
 
        E: Berie na vedomie 
           1. 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 v rozsahu   
             určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami    
             mesačný plat starostu Ing. Petra Pakesa vo výške 1659€. 

2.Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu hlavnej kontrolórky obce. 
3.Výpoveď zo zmluvy o nájme zo strany firmy Calisto uzavretej dňa 15.5.2013. 

 
F: Schvaľuje 

1. Inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2014 
podľa prílohy. 

2. Všeobecne záväzné nariadenia obce na rok 2015: 
a) č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 
b) č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo na rok 2015. 
c) č. 3/2014 o dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2015 

3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 podľa predloženého návrhu 
4. Rozpočet na rok 2015. 
5. Reprezentačné starostu obce vo výške 2500€ 
6. § 4 ods 5 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

neuplatňovanie programov v rozpočte obce za prvý polrok 2015. 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre rok 2015. 

 
G: Nesúhlasí: 

1. S návrhom na vysporiadanie dlhu zo strany firmy Calisto s.r.o. Dobšiná 
 
 
 
Vo Vlachove, 12. decembra 2014 
Zapísala: Jana Teplická 
 
 

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

                                                                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Juraj Kováč                           ...................................................... 
 
Ing. Viliam Klobušník                 ....................................................... 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


