Zápisnica
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 27. 12. 2010, v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších
komisií a voľba ich predsedov a členov
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
12. Diskusia
13. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Privítal novozvoleného starostu Ing. Petra Pakesa, novozvolených poslancov
i súčasných poslancov, aktivistov, kontrolórku obce, predsedu PD, riaditeľku ZŠ
s MŠ, predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Zdenku Hajdúkovú a pracovníkov
obce.
2. Starosta určil za zapisovateľku p. Janu Teplickú a za overovateľov zápisnice Ing.
Slavomíra Labuzíka a Máriu Hlaváčovú.
3. Starosta požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Zdenku Hajdúkovú aby
predložila výsledky komunálnych volieb a odovzdala osvedčenie novozvolenému
starostovi Ing. Petrovi Pakesovi a novozvoleným poslancom. Predsedníčka miestnej
volebnej komisie informovala prítomných, že v komunálnych voľbách bol za starostu
zvolený Ing. Peter Pakes a zvolených bolo 7 poslancov: Ing. Viliam Klobušník, Mária
Hlaváčová, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Slavomír Labuzík, Ing. Darina Švecová, Ing.
Marek Hronec, Peter Hricko. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Pracovníčka obecného úradu p. Renáta Lešková
poďakovala starostovi Mgr. Jurajovi Kováčovi za odvedenú prácu a popriala mu veľa
zdravia do ďalšieho života.

4. Starosta Mgr. Juraj Kováč požiadal nového starostu Ing. Petra Pakesa o zloženie sľubu
a prevzatie insígnií. Mgr. Juraj Kováč odovzdal vedenie zastupiteľstva novému
starostovi Ing. Petrovi Pakesovi
5. Starosta Ing. Peter Pakes požiadal poslancov o zloženie sľubu a podpísanie zloženého
sľubu. Sľub poslanca prečítal Ing. Viliam Klobušník a slovom tak sľubujem ostatní
poslanci sľub potvrdili.
6. Po týchto aktoch vystúpil novozvolený starosta Ing. Peter Pakes a poprial poslancom
veľa chuti do práce a vystúpil s príhovorom, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
7. Starosta predložil program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, za
ktorý hlasovalo všetkých 7 poslancov.
8. Starosta navrhol poveriť poslanca Mgr. Juraja Kováča oprávnením zvolávať a viesť
zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Mgr. Juraj Kováč sa tohto oprávnenia vzdal
a navrhol poslanca Ing. Viliama Klobušníka. Za zvolenie Ing. Viliama Klobušníka
hlasovalo všetkých 7 poslancov.
9. Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Viliama Klobušníka a Mgr. Juraja Kováča,
do volebnej komisie Máriu Hlaváčovú a Petra Hricka a do mandátovej komisie Ing.
Slavomíra Labuzíka a Ing. Darinu Švecovú. Pri hlasovaní boli všetci 7 poslanci za.
Starosta podal návrh na zriadenie ďalších komisií a to:
1) Komisiu financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu
2) Komisiu pre ochranu verejného poriadku
3) Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí
4) Komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Za zriadenie týchto komisií hlasovalo všetkých 7 poslancov.
Ďalej starosta navrhol schváliť predsedov a členov jednotlivých komisií a to
nasledovne:
Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu – predseda Ing. Marek Hronec,
členovia: Peter Hricko a Ing. Andrea Hajdúková
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Slavomír Labuzík, členovia:
JUDr. Ján Klobušník, Mgr. Ondrej Hajdúk, Štefan Bendík, Jaroslav Mihók
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí – predseda Mgr. Juraj
Kováč, členovia: Mária Hlaváčová, Ján Gallo, Michal Gál, Mgr. Marián Kušnier
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda Ing.
Viliam Klobušník, členovia: Ing. Darina Švecová, Ing. Marián Marciš, Miroslav
Hronec
Všetci siedmi poslanci hlasovali za týchto predsedov a členov jednotlivých komisií.
10. Starosta informoval o možnosti zriadiť Obecnú radu a jej členov. Navrhol nezriadiť
Obecnú radu z dôvodu, že jej členmi budú len poslanci Obecného zastupiteľstva a tu
nie je problém zvolať OZ. Za nezriadenie OR hlasovalo všetkých 7 poslancov.
11. Starosta požiadal predsedu finančnej komisie o predloženie návrhu platu starostu.
Tento návrh predložil Ing. Marek Hronec a bol jednohlasne schválený všetkými 7
poslancami.
12. Diskusia:
Mgr. Juraj Kováč sa poďakoval už ako poslanec za odvedenú prácu
aktivistom, poslancom a občanom. Informoval o vyvieraní
podzemnej vody na ul. Kúpeľnej, ktorú treba zachytiť do
tzv. studne, ktorá by sa čerpala, alebo potom navrhol
prekopať cez dvor Miloša Leška kanál, ktorým by bola
odvedená do potoka. Požiadal Komisiu výstavby, aby
prišla na miesto a zvážila, čo ďalej.
Ing. Slavomír Labuzík upozornil nové zastupiteľstvo, že je potrebné dať

dekrét každému členovi obecného hasičského zboru, treba
menovať veliteľa, strojníka, aktualizovať protipovodňový
plán a dať urobiť elektrovízie domu smútku, kultúrneho
domu.
JUDr. Ján Klobušník poďakoval v mene Klubu dôchodcov Mgr. Jurajovi
Kováčovi za vytvorenie podmienok pre členov klubu a ich
činnosť a za príkladnú spoluprácu. Upozornil, že komisie,
ktoré sú zriadené neplnili svoju funkciu, nepracovali,
neboli funkčné. Podľa neho sú komisie motorom obcí, sú
v nich zapojení občania obce, aby rozširovali
spolupatričnosť obce. Apeloval na predsedov komisií, aby
sa viac snažili a aby bolo vidieť prácu komisií.
13. Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh
na uznesenie z 1. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam
Klobušník..
U z n e s e n i e č. 1/2010 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. aktualizovať zloženie Obecného hasičského zboru a krízového plánu
B: Konštatuje, že:
1. novozvolený starosta obce Vlachovo Ing. Peter Pakes zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Mária Hlaváčová
Peter Hricko
Ing. Marek Hronec
Ing. Viliam Klobušník
Mgr. Juraj Kováč
Ing. Slavomír Labuzík
Ing. Darina Švecová
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 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
D: Zriaďuje:
1. komisie, a to: komisiu financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu
komisiu pre ochranu verejného poriadku
komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia
E: Nezriaďuje:
1. obecnú radu
F: Volí:
1. predsedu komisie financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Ing. Mareka Hronca
členov komisie:
poslanca: Petra Hricka
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Andreu Hajdúkovú
2. predsedu komisie ochrany verejného poriadku:
Ing. Slavomíra Labuzíka
členov komisie: odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
JUDr. Jána Klobušníka
Mgr. Ondreja Hajdúka
Jaroslava Mihóka
Štefana Bendíka
3. predsedu komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí:
Mgr. Juraja Kováča
členov komisie: poslankyňu: Máriu Hlaváčovú
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Jána Galla
Michala Gála
Mgr. Mariána Kušniera
4. predsedu komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia:
Ing. Viliam Klobušník
členov komisie: poslankyňu: Ing. Darinu Švecovú
odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Mariána Marciša
Miroslava Hronca
G: Určuje:
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 obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat
starostu vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy pracovníka v národnom
hospodárstve a mesačné prémie vo výške 10% zo základného platu, ako motivačnú
zložku k platu.
H: Schvaľuje:
1. zriadenie záchytného miesta vyvierajúcej spodnej vody na ul. Kúpeľnej
I: Ukladá:
1. Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia zhodnotiť stav
a hľadať riešenie (navrhnúť riešenie) tohto stavu.
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 7 poslanci /.

Predseda mandátovej komisie Ing. Slavomír Labuzík prečítal návrh mandátovej komisie, kde
bol schválený 1 starosta a 7 poslancov. Tento návrh tvorí prílohu zápisnice.
Predseda volebnej komisie Mária Hlaváčová predložila návrh volebnej komisie a ten tvorí
prílohu zápisnice.
14. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce poďakoval poslancom
a aktivistom za vykonanú prácu a 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Jana Teplická
vo Vlachove, 27. 12. 2010

Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Ing. Slavomír Labuzík

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

Mária Hlaváčová

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

