Zápisnica
z ustanovujúdeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlača,
konaného dňa 17.novembra 2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Michal Kľučár, starosta obce
Poslanci :Lukáš Bakajsa, Jozef Pajdiak.Ondrej Biroš, Gabriela
Hermanovská, Ján Mitaľ,
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: Peter Andrejko, Marcela Černiká novozvolení poslanci
.............................................Jana Sizer, Predseda volebnej komisie
Mária Dusová, zam. obce
Verejnosť:

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

PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy
obce
4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o
zvolení novozvolenému starostovi
5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Poďakovanie odchádzajúcim poslancom
7. Príhovor starostu obce
8. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu
9. Určenie platu starostu obce
10. Diskusia
11. Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Michal Kľučár, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: ..Lukáš Bakajsa, Ján Mitaľ
Zapisovateľka:
Mária Dusová
Hlasovanie:

za:

5

počet (mená)

1

proti : 5

počet (mená)

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlači
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za: 5
počet (mená)
proti : 5 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
4. Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie osvedčenia o
zvolení novozvolenému starostovi
5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Poďakovanie odchádzajúcim poslancom
7. Príhovor starostu obce
8. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu
9. Určenie platu starostu obce
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 3. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce
Predseda volebnej komisie p. Jana Sizer oboznámila prítomných s výsledkami volieb. Za
starostu obce s počtom hlasov 76 bol zvolený Michal Kľučár a poslanci v nálsedovnom
poradí: Jozef Pajdiak 77 hlasov, Ondrej Biroš 69 hlasov, Marcela Černická 67
hlasov,Peter Andrejko 64 hlasov a Gabriela Hermanovská 61 hlasov.
Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlača,
zo dňa 17.11.2018
(1 – 5)
Obecné zastupiteľstvo 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 piata 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 komisie verejného záujmu ich práce, voľba členov a predsedov komisií.
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce.
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1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/208-UZ
Obecné zastupiteľstvo vo Vlači.
A.berienavedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
.

K bodu č.4 Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie
osvedčenia o zvolení opätovne zvolenému. starostovi
Predsedníčka volebnej komisie p. Jana Sizer vyzvala novozvoleného starostu aby zložil sľub
Opätovne zvolený starosta Michal Kľučár zložil sľub (viď. Príloha) a svojim podpisom
tento sľub potvrdil a predseda komisie odovzal Osvedčenie o zvolení za starostu obce Vlača.
Uznesenie č.2/2018_UZ
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. Opätovnezvolený starosta obce Michal Kľučár zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

K bodu č.5 Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci obce Vlača zložili a predseda volebnej komisia p. Jana Sizer odovzdala
novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení do obecného zastupiteľstva obce Vlača
Uznesenie č. 3/2018- UZ

1. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

obecného zastupiteľstva: Peter Andrejko, Ondrej Biroš, Marcela Černická, Gabriela
Hermanovská, Jozef Pajdiak, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub

Starosta obce Michal Kľučár poďakoval odchádzajúcim poslancom p. Lukášovi Bakajsovi
a Jánovi Mitaľovi za dlhoročnú spoluprácu a poprial im veľa úspechov.
K bodu 7. Príhovor starostu obce

3

Starosta obce Michal Kľučár vo svojom príhovore predstavil niekoľko vízíí do budúcna ako aj
dobrú spoluprácu s OZ.
Za svojho zástupcu menoval p.poslanca Jozefa Pajdiaka a určutje na podpisovnie v banke p.
Jozefa Pajdiaka a Gabrielu Hermanovskú.
Uznesenie č. 1/208-UZ

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom
zriadení.

K bodu č,8: Voľba návrhovej komisie
Starosta predložil návrh na zvolenie komisie na ochranu verejného záujmu
A to v zložení Ondrej Biroš a Marcela Černická.

Hlasovanie:

za: 5
počet (mená)
proti : 0
počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Určenie platu starostu obce
Starosta predložil poslancom obce Návrh na určenie platu starostu v dôvodovej správe
a to k prislúchajúcemu celému úväzku podľa § odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z:z. o právnom
postavení platových pomeroch starostov , patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za prechádzajúci kalendárny rok a to vo výške 954
a príslušného násobku. ktorý je do 500 obyvateľov 1,65 a plat starostu po zaokrúhlení na celé
eurá nahor je 1575 ,.€ s platnosťou od 1.12.2018. Do 30.11.2018 Patrí plat starostu podľa
starého zákona a to 954 ,.€ krát súčin koeficientu 1,49 a to 1421,. €

Hlasovanie:

za: 5
počet (mená)
proti :
počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu č. 10. Diskusia
Starosta obce oboznámil poslancov, že fa za vývoz veľkoplošného kontajnera od cintorína
bola vo výške 848,20 €.
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....................................................
starosta obce

Overovatelia:
....................................................
....................................................

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