Uznesenie č. 1/2014/1
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlčany
zo dňa 15.12.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčany
schvaľuje
program 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ s navrhnutými zmenami nasledovne:
1.
2.

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

Otvorenie zasadnutia.
Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2014 v obci Vlčany. Odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie novozvoleného starostu.
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, voľba predsedu a členov
komisie.
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov.
Určenie platu starostu obce.
Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov ( poverenie pre akt sobášenia),
návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti.
Záver.

Rozšírenie programu 1. ustanovujúceho zasadnutia o nasledovný bod:
- prerokovanie návrhu na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Ing. Gyula Iván, v. r.
starosta obce

Uznesenie č. 2/2014/1
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlčany
zo dňa 15.12.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčany

a) prerokovalo
návrh na zriadenie mandátovej, návrhovej komisie a voľbu predsedu a členov
mandátovej, návrhovej komisie.
b) zriaďuje
mandátovú a návrhovú komisiu.
c) volí
predsedu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie:
d) volí
členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie:

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Mária Kurz

Ing. Karol Csizmadia
Margita Mikleová

11
11
0
0

Ing. Gyula Iván, v. r.
starosta obce

Uznesenie č. 3/2014/1
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlčany
zo dňa 15.12.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčany
a) prerokovalo
návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľbu ich predsedov
b) zriaďuje
1. Komisiu finančnú, bytovú a správu obecného majetku
2. Komisiu kultúry a športu
3. Komisiu požiarnu a povodňovú
4. Komisiu životného prostredia, územného plánovania a výstavby
5. Komisiu sociálnu a zdravotného zabezpečenia
6. Komisiu poľnohospodárstva
7. Komisia rozvoja vzdelávania, školstva, mládeže a zboru pre občianske záležitosti
8. Komisiu pre styk s podnikateľmi
9. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
c) volí
1. predsedu Komisie finančnej, bytovej a správy obecného majetku - Ing. Karol
Csizmadia
2. predsedu Komisie kultúry a športu - Zoltán Pál
3. predsedu Komisie požiarnej a povodňovej - Július Kürthy
4. predsedu Komisie životného prostredia, územného plánovania a výstavby – Ing.
Tibor Czibula
5. predsedu Komisie sociálnej a zdravotného zabezpečenia – Zoltán Füri
6. predsedu Komisie poľnohospodárstva – Norbert Šereš
7. predsedu Komisie rozvoja vzdelávania, školstva, mládeže a zboru pre občianske
záležitosti – Margita Mikleová
8. predsedu Komisie pre styk s podnikateľmi – Kristián Varga
9. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Mgr. Petra Szőke Szórádová
d) ukladá
predsedom komisií pripraviť voľbu členov komisií na ďalšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Vlčanoch.

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Ing. Gyula Iván, v. r.
starosta obce

Uznesenie č. 4/2014/1
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlčany
zo dňa 15.12.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčany
a) prerokovalo
plat starostu obce Vlčany.
b) určuje
Plat starostovi obce Vlčany Ing. Gyulovi Ivánovi v zmysle § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1789,00 €.
c) schvaľuje
tajné hlasovanie ohľadne platu starostu obce Vlčany.
d) schvaľuje
v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostu obce Vlčany,
Ing. Gyulu Ivána, o 20 % mesačne.

Ing. Gyula Iván, v. r.
starosta obce

Uznesenie č. 5/2014/1
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlčany
zo dňa 15.12.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčany
a) prerokovalo
návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia),
návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti.
b) schvaľuje
sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť na volebné obdobie 2014 – 2018
nasledovne:
- sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem dní Vlčianskeho
jesenného jarmoku a štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja vymedzených v § 1
a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch)
- sobášne hodiny: piatok od 15.00 h do 17.00 h
sobota od 14.00 h do 17.00 h
- sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Obecného úradu vo Vlčanoch.
c) poveruje
vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2014 – 2018 poslankyňu Obecného
zastupiteľstva vo Vlčanoch: Mgr. Petru Szőke Szórádovú.

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Ing. Gyula Iván, v. r.
starosta obce

Uznesenie č. 6/2014/1
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlčany
zo dňa 15.12.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlčany
a) prerokovalo
návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
b) poveruje
poslanca Ing. Tibora Czibulu 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:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
10
0
1

Ing. Czibula

Ing. Gyula Iván, v. r.
starosta obce

