ZÁPISNICA
z ustanovujucého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlková, konaného
dňa 07.12.2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vlkovej.

Prítomní:
Doterajší starosta obce:
PhDr. Mgr. Peter Bendík
Novozvolený starosta obce : PhDr. Mgr. Peter Bendík
Poslanci OZ:

Jozef Majerčák, Ladislav Kurčák, Marián Vnenčák, Ing. Katarína
Klimková, JUDr. Pavol Zavacký, Jozef Kolcun, Peter Dunajčan

Predsedníčka miestnej volebnej komisie : Denisa Gengeľová
Prizvaní hostia : Tomáš Kovalčík
Hlavná kontrolórka: Ľudmila Magutová
Program:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvodné záležitosti
a) Otvorenie
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisníc
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
f) Príhovor starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Voľba návrhovej komisie
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ obce Vlková
Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.1
zákona č.36/2005 Z. z.
Schválenie komisie
Schválenie platu starostu obce Vlková
Schválenie rozpočtu na roky 2019-2021
Schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2018
Schválenie VZN č.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Rôzne
Diskusia
Záver

k bodu 1a) otvorenie
1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vlková otvoril PhDr. Peter Bendík, doterajší
starosta obce Vlková, ktorý konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané
v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a všetci poslanci
obecného zastupiteľstva boli písomne včas na zasadnutie pozvaní. Ďalej konštatoval, že
z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 7 poslancov, teda zasadnutie je podľa § 12, ods. 2
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov uznášania schopné.
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k bodu 1b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Doterajší starosta obce určil zapisovateľku zápisnice pracovníčku obecného úradu p. D. Bodyovú
a za overovateľov zápisnice poslancov OZ Jozefa Kolcuna a Jozefa Majerčáka.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
k bodu 1c) oznámenie výsledkov volieb orgánov samosprávy obce Vlková
Doterajší starosta obce požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie, p. Denisu Gengeľovú, aby
oboznámila obecné zastupiteľstvo s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Vlková.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdala im osvedčenia o zvolení.
Poslanci OZ berú na vedomie oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Vlková.
k bodu 1d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík, zložil sľub v súlade s § 13, ods.2 zák. SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čo potvrdil svojim podpisom.
Poslanci OZ konštatujú, že novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík zložil zákonom
predpísaný sľub.
k bodu 1e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
Starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva
a novozvolení poslanci zložili sľub do rúk starostu obce v súlade s § 26 zák.č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čo potvrdili svojim podpisom.
Poslanci OZ konštatujú, že novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.
Sľub poslanca zložili :
JUDr. Pavol Zavacký, Peter Dunajčan, Jozef Kolcun, Ladislav Kurčák, Ing. Katarína Klimková,
Marián Vnenčák, Jozef Majerčák,
k bodu 1 f) príhovor starostu obce
Novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík predniesol príhovor k bývalým
a novozvoleným poslancom.
k bodu 2) schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal poslancom program zasadnutia, poslanci nemali pripomienky k programu
a program zasadnutia schválili.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
k bodu 3) voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Pavol Zavacký, Marián Vnenčák. Poslanci OZ
návrhovú komisiu jednohlasne schválili.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
k bodu 4) poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ
Starosta obce navrhol, poslanca JUDr. Pavla Zavackého, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
Ďalej v tomto bode, starosta obce informoval prítomných, že za zástupcu starostu obce Vlková
určuje poslanca JUDr. Pavla Zavackého.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
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k bodu 5) schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením
Starosta obce navrhol poslankyňu, Ing. Katarínu Klimkovú, ktorá bude poverená sobášením
v zmysle §4 ods.1 zákona č.36/2005 Z. z.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
k bodu 6) schvaľovanie komisií
Poslanci OZ navrhli, že o tomto bode budú rozhodovať na budúcom zasadnutí OZ.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
k bodu 7) schvaľovanie platu starostu obce Vlková
Poslanci OZ určili plat starostu
a) 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 plat starostu obce PhDr. Mgr. Petrovi Bendíkovi
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 (je to suma 954,00 € ) a násobku 1,83
s účinnosťou od 01.12.2018.
b) v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený o 50 % mesačne t. j. 873,00 € s účinnosťou od
01.12.2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 6 poslancov
Poslanec Marián Vnenčák sa zdržal hlasovania
k bodu 8) schválenie rozpočtu na roky 2019 - 2021
Starosta obce – požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému rozpočtu obce
Vlková. Uvedené materiály boli zverejnené v zmysle zákona na info tabuli a internetovej stránke
obce, nakoľko neboli vznesené iné návrhy, či pripomienky predkladá im rozpočet na rokovanie.
Poslanci OZ rozhodli, že nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2019. Poslanci OZ
schvaľujú rozpočet obce Vlková na rok 2019 podľa prílohy a poslanci, OZ berú na vedomie
rozpočet obce Vlková na roky 2020 – 2021 a berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
návrhu rozpočtu obce Vlková.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov
k bodu 9) schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2018
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.5/2018, kde navrhol presun finančných
prostriedkov, kde sa nemenia príjmy a výdavky a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov. Poslanci OZ schvaľujú rozpočtové opatrenie č.5/2018 podľa prílohy.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov
k bodu 10) schválenie VZN č.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde informoval poslancov o navýšení poplatkov
za uloženie odpadu na skládkach. Poslanci diskutovali o cene za komunálny odpad a zhodli sa že
cena sa navýši na 0,040 € za osobu a kalendárny deň.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov
k bodu 11) rôzne
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2017/2018
Starosta obce predložil poslancom správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy( ZŠ s MŠ Vlková) za školský rok 2017/2018, ktorú vypracoval riaditeľ školy.
Poslanci OZ berú na vedie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2017/2018.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
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• Plán činnosti kontrolórky na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce Vlková p. Magutová predložila poslancom plán činnosti na rok 2019.
Poslanci OZ plán činnosti kontrolóra na rok 2019 schvaľujú.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
• Žiadosť o dotáciu FO na rok 2019
Starosta obce predložil poslancom žiadosť FO Vlková o poskytnutie dotácie na rok 2019
v sume 5.000,00 eur. Poslanci OZ dotáciu na rok 2019 vo výške 5.000,00 eur schválili.
Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo za 7 poslancov.
• Využívanie motorového vozidla na služobné účely pre potreby obce Vlková
Starosta obce predložil poslancom návrh na využívanie motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA,
e.č.: KK 034CH na služobné účely pre potreby obce Vlková. Poslanci OZ schválili využívanie
motorového vozidla na služobné účely pre potreby obce Vlková s účinnosťou od 01.12.2018.
12. Diskusia
Diskusia – poslanci nemali pripomienky ani otázky mimo prejednávaných bodov programu.
JUDr. Pavol Zavacký prečítal návrh uznesení, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
13. Záver
Program ustanovujúceho zasadnutia OZ bol vyčerpaný, starosta obce PhDr. Mgr.Peter Bendík
poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

vo Vlkovej, dňa 21.12.2018
zapísala: Dana Bodyová

PhDr. Peter BENDÍK
starosta obce Vlková

Overovatelia :
Jozef KOLCUN

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

Jozef MAJERČÁK

...............................
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UZNESENIA
z ustanovujucého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlková,
konaného dňa 07.12.2018
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej určuje
1. zapisovateľku zápisnice: p. Danu BODYOVÚ
2. overovateľov zápisnice : p. Jozef KOLCUN
p. Jozef MAJERČÁK
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo A - berie na vedomie
1. výsledky volieb starostu obce Vlková a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B - konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce PhDr. Mgr. Peter Bendík zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva : JUDr. Pavol ZAVACKÝ
Jozef KOLCUN
Ing. Katarína KLIMKOVÁ
Peter DUNAJČAN
Ladislav KURČÁK
Marián VNENČÁK
Jozef MAJERČÁK
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : p. JUDr. Pavol ZAVACKÝ
p. Marián VNENČÁK
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca JUDr. Pavla ZAVACKÉHO 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.

HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zastupovanie starostu na celé funkčné obdobie poslancom
obecného zastupiteľstva JUDr. Pavlom ZAVACKÝM
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Ing. Katarínu KLIMKOVÚ, sobášiť v zmysle § 14
ods.1 zákona č.36/2005 Z. z.
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

7

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje
a/ 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 plat starostu obce Vlková PhDr. Mgr. Petrovi
Bendíkovi vo výške 1.746,00 eur, a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a
násobku 1,83, s účinnosťou od 01.12.2018
b/ v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 50 % mesačne od 01.12.2018, t. j.
873,00 eur.

HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, JUDr. Pavol ZAVACKÝ,
Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN
Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : Marián VNENČÁK
Neprítomní : 0
Nehlasoval :
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo
A -rozhoduje, že Obec Vlková nebude uplatňovať programový rozpočet pre rok 2019,
B- schvaľuje rozpočet Obce Vlková na rok 2019 podľa prílohy,
C- berie na vedomie rozpočet Obce Vlková na roky 2020-2021,
D- berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Vlková na rok
2019-2021.

HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0
PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.5/2018 podľa prílohy.
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č.11/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy (ZŠ s MŠ Vlková) za školský rok 2017/2018.
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č.12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti kontrolórky na I. polrok 2019.
HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre FK Vlková na rok 2019 vo výške 5.000,00 eur

HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využívanie motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA ,
e.č.: KK 034CH na služobné účely pre potreby Obce Vlková, s účinnosťou od 01.12.2018

HLASOVANIE ZA : Jozef MAJERČÁK, Ladislav KURČÁK, Marián VNENČÁK,
JUDr. Pavol ZAVACKÝ, Ing. Katarína KLIMKOVÁ, Jozef KOLCUN, Peter DUNAJČAN

Proti uzneseniu hlasovali : 0
Zdržal sa hlasovania : 0
Neprítomní : 0

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková
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