
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa 12.12.2022 

v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:     
     

1.      Otvorenie 

            a) Voľba návrhovej komisie 

            b) Určenie overovateľov zápisnice 

            c) Určenie zapisovateľa 

     2.      Kontrola uznesení.  

     3.      Rozpočet na roky 2023 – 2025. 

     4.      Schválenie výšky reprezentačného na rok 2023. 

     5.      Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023. 

     6.      Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2022. 

     7.      Prerokovanie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   

             komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

     8.      Schválenie nového cenníka služieb v chránenej dielni a sadzobníka poplatkov   

              vyberaných obcou. 

     9.      Schválenie disponibilného oprávnenia starostu. 

   10.     Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra obce   

             Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby  

             Hlavného kontrolóra obce Vlachovo. 

   11.     Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 

   12.     Rôzne 

            a) Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 

   13.     Diskusia 

   14.     Záver                                                                                                                                    

1.   Otvorenie 

Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes.  Srdečne privítal prítomných 

poslancov, členov komisií. Ospravedlnil poslankyňu Ing. Andreu Hajdúkovú. Riaditeľka Mgr. 

Jana Oravcová navrhla doplniť do bodu Rôzne - a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 2. zasadnutia OcZ.  

a) b) c) Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami, Mgr. Martina Gdovinová,  za 

overovateľov Bc. Štefan Polgári, Ing. Slavomír Labuzík, za zapisovateľku  Martina 

Rokfalušiová.  



Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho, 

Mgr. Martinu Gdovinovú, za overovateľov zápisnice Bc. Štefana Polgáriho, Ing. 

Slavomíra Labuzíka a za zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú. 

 

     2.      Kontrola uznesení.  

Obecné zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí OcZ: 

-      Vzalo na vedomie    1. výsledky volieb starostu a výsledky volieb obecného zastupiteľstva, 
                                         2. vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Petra Pakesa. 
-       Skonštatovalo, že  1. novozvolený starosta obce Ing. Peter Pakes zložil zákonom   

                                          predpísaný sľub starostu obce, 

                                        2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Marek Adami, Mgr.   

                                           Martina Gdovinová, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. Slavomír Labuzík,  

                                           Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári a Zuzana Šivecová zložili                    

                                           zákonom predpísaný šľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

- Poverilo poslankyňu Mgr. Martinu Gdovinovú zvolávaním a vedením zasadnutí 

zastupiteľstva a 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. 

- Nezriadilo obecnú radu. 

- Zriadilo Komisiu financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu 

- Zvolilo a) predsedu komisie: Marek Adami 

              b) členov komisie: 

                 - poslancov Ing. Andreu Hajdúkovú 

                - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Janu Teplickú a Ing.          

                    Zuzanu Štefánikovú.  

- Zriadilo  Komisiu pre ochranu verejného poriadku 

- Zvolilo a) predsedu komisie:  Bc. Štefan Polgári 

             b) členov komisie:  

                 - poslancov Mgr. Tomáš Mlynár 

                 - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb JUDr. Ján Klobušník,    

                      Jaroslav Mihók. 

- Zriadilo Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia 

- Zvolilo a) predsedu komisie: Ing. Slavomír Labuzík 

            b) členov komisie: 

                - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Štefan Bendík, Ing.   

                  Miloslav Gál, Ing. Viliam Klobušník, Radko Šipula, Miloslav Ďurán 

- Zriadilo Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí 

- Zvolilo a) predsedu komisie: Mgr. Martina Gdovinová 

            b) členov komisie: 

               - poslancov Zuzana Šivecová 

              - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb Mgr. Jana Oravcová, Mgr.   



              Marian Kušnier, Ján Gallo, Peter Gecelovský ml., Ing. Klára Vargová, Mária   

              Hlaváčová 

- Zriadilo Komisiu podľa čl. 7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

- Zvolilo a) predsedu komisie: Zuzana Šivecová 

            b) členov komisie: 

              - poslancov Ing. Andrea Hajdúková a  Mgr. Tomáš Mlynár 

- Určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch statrostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

starostu Ing. Petra Pakesa vo výške 2439€ s účinnosťou od 25.11.2022, bol schválený 

tak ako bol predložený. 

 

      3.      Rozpočet na roky 2023 – 2025. 

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická 

a tento tvorí prílohu zápisnice. Rozpočet na rok 2023 je v súlade s právnymi predpismi a je 

vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú vo výške 746 187,01€. Rozpočet je najdôležitejší dokument 

obce. 

Marek Adami informoval poslancov o výsledku finančnej komisie správou, táto správa je 

prílohou zápisnice. Finančná komisia odporúča rozpočet schváliť tak ako bol predložený 

a Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 vziať na vedomie. 

Mgr. Martina Gdovinová sa informovala, koľko úverov obec v súčasnosti má, načo jej 

starosta odpovedal, že  máme 3 úvery, termínovaný, investičný a úverový rámec. Splátky sú 

nastavené a splácajú sa. 

 Marek Adami ďalej informoval, že došlo k navýšeniu normatívu v škole, nebude ju treba 

v tomto smere toľko dofinancovávať, ale ťažko povedať o akú sumu sa jedná. 

Starosta informoval prítomných, že doposiaľ vláda rozpočet neschválila, čiže je veľmi ťažké 

a náročné vytvoriť rozpočet pre obec.  

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili rozpočet obce na rok 2023 a vzali na 

vedomie návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025.  

     4.      Schválenie výšky reprezentačného na rok 2023. 

Mgr. Jana Teplická informovala, že fond Reprezentačné bol minulý rok tvorený vo výške 

4 000€, čo nebolo dostatočné. Všetko je drahšie, ceny sa dvíhajú, sú rádovo vyššie. Tento fond 

pokrýva všetko občerstvenie, stravu, dary, vence, kvety, prezentačný materiál, upomienkové 

predmety, ktoré sa nakupujú počas celého roka. Keďže obec organizuje veľa obecných 

podujatí, navrhol vytvoriť reprezentačný fond vo výške 6 000€. 



Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) určili výšku reprezentačného fondu na rok 2023 vo 

výške 6 000€.       

5.      Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023. 

Predseda finančnej komisie Marek Adami informoval, že na obec Vlachovo boli v termíne do 

30.11.2022 doručené 4 žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023. VMS požiadalo 

o dotáciu vo výške 1000€, Motocrossový klub požiadal o dotáciu vo výške 1000€, OZ Stromíš 

požiadalo o dotáciu vo výške 1500€ a ECAV požiadalo o dotáciu vo výške 500€. V prípade 

schválenia dotácií uzatvorí s občianskymi združeniami obec zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Finančná komisia navrhla na svojom zasadnutí poskytnúť účelovú dotáciu z rozpočtu obce 

Vlachovo na rok 2023 pre subjekty nasledovne: 

-OZ Stromíš – 1 000€ 

-Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburg. vyznania Vlachovo – 500€ 

-Vlachovo Motorsport Team – 500€ 

-Motocrossový klub Vlachovo – 500€ 

Ing. Slavomír Labuzík poznamenal, že najpočetnejší je OZ Stromíš, a z toho dôvodu súhlasí 

s návrhom finančnej komisie s vyššou dotáciu ako ostatné tri OZ. 

Starosta informoval, že pri organizácii podujatí ktorýmkoľvek OZ, tak je obec nápomocná 

príspevkami, materiálnou pomocou, občerstvením, poskytnutím priestorov a snažíme sa 

kompenzovať výpadok financií. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili účelové dotácie z rozpočtu obce Vlachovo 

na rok 2023 pre organizácie OZ Stromíš, ECAV, VMS a Motocrossový klub Vlachovo. 

     6.      Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2022. 

Marek Adami ako predseda Finančnej komisie predložil vyúčtovanie dotácií poskytnutých 

z rozpočtu obce za rok 2022. Vyúčtovanie poskytnutých dotácií podali zatiaľ 3 OZ. OZ Stromíš 

si neuplatnil celú výšku dotácií nakoľko nebola celá vyčerpaná. Vyúčtovanie bolo len v sume 

500€. Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Motocrossový klub zatiaľ nepredložil zúčtovanie, ale do konca roka vyúčtuje dotáciu 

poskytnutú v roku 2022. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie vyúčtovanie dotácií poskytnutých 

z rozpočtu obce za rok 2022. 

     7.      Prerokovanie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   

             komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 



Na základe VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady dôjde od 01.01.2023 ku zvýšeniu poplatku za odvoz TKO zo sumy 

FO  0,05€/osoba/deň na 0,07€/osoba/deň,  PO 0,20€/osoba/deň na 0,30€/osoba/deň,  poplatku 

za psa z 10€/rok na 15€/rok, a daň z užívania verejných priestranstiev podľa návrhu VZN č. 

5/2022. 

 Starosta informoval, že všetky obce vzhľadom k situácii zvyšujú poplatky za TKO a miestne 

dane, ale budúci rok nás neminie aj ďalšia valorizácia daní a to z nehnuteľností. 

Máme mnoho úľav na daniach a sú masívne, tým pádom na nich doplácame.  

FK sa taktiež zhodla na takomto zvýšení poplatkov. 

 

Radko Šipula sa informoval či by sa dala zmeniť zberová spoločnosť. Načo mu starosta 

odpovedal, že v našom regióne máme len tri zberové spoločnosti a to Fúra, Brantner a Kosit. 

So spoločnosťou Brantner už skúsenosti máme, boli pre nás veľmi drahý, teraz máme 

zazmluvnenú na 3 roky zberovú spoločnosť Fúra. Čo sa týka firmy Kosit, nakoľko v okolí nie 

sú zazmluvnený so žiadnou obcou, bolo by to pre nich nerentabilné.  

Starosta informoval, že aj naša zberová spoločnosť už avizovala navýšenie poplatkov asi 

o 20%. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili VZN č. 5/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

8.      Schválenie nového cenníka služieb v chránenej dielni a sadzobníka poplatkov   

         vyberaných obcou. 

 

Starosta informoval, že služby poskytované v chránenej dielni – masérske služby a poplatky za 

Ceragem sú nepostačujúce a nepokrývajú prevádzkové náklady. Pracovníčka chránenej dielni 

Božena Ondrejčíková taktiež informovala, že poplatky za jednotlivé služby sú nízke 

v porovnaní aj s inými salónmi. Starosta preto navrhuje navýšiť tieto poplatky. 

Ing. Slavomír Labuzík navrhol aby ľudia z Vlachova mali 50% zľavu. Je to lákadlom pre 

tunajších. 

Návrh sa doplnil a upravil, tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta ďalej informoval, že je potrebné navýšiť aj poplatky v sadzobníku vyberaných obcou, 

ako sú: vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť na 2€, kopírovacie služby jednostranné 0,30€ 

a obojstranné kopírovanie na 0,60€, prenájom hrobových miest a taktiež navrhol upraviť ceny 

prenájmov obecných priestorov v obecných budovách. 

Navýšenie poplatku za prenájom hrobové miesta zdôvodnil pravidelným kosením cintorína, 

obyvatelia majú k dispozícii vodu, upravuje sa každoročne zeleň. Všetky tieto úkony sú 

finančne náročnejšie keďže sa zvyšujú ceny nielen za energiu, vodu ale aj za pohonné hmoty 

atd. 



Čo sa týka nájmov obecných budov je to taktiež zdôvodnené zvyšujúcimi sa cenami za energie. 

Kultúrny dom je zrekonštruovaný, sú k dispozícii nové priestory a novo zariadená kuchyňa so 

všetkými potrebnými spotrebičmi. Za vybraté poplatky za prenájom sa nakúpia nové príbory, 

taniere, poháre, obrusy či hrnce, podľa potreby. 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice vo Vlachove a jeho Prílohu č.1 navrhuje 

upraviť navýšením poplatkov knihovníčka Mgr. Mária Gallová. Mgr. Jana Teplická 

informovala, že sa tento cenník od roku 2017 nijak neupravoval.   

Ceny sa budú upravovať nasledovne: 

- zápisné pre dospelého čitateľa    5€/rok 

- zápisné pre dieťa do 15 rokov    3€/rok 

- popolatok za I. upomienku       2€/kniha 

- poplatok za II. upomienku        10€/kniha 

Návrh cenníka tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili nový cenník služieb v chránenej dielni, 

sadzobníka poplatkov vyberaných obcou a Prílohu č.1 ku Knižničnému a výpožičnému 

poriadku – cenník služieb a poplatkov. 

     9.      Schválenie disponibilného oprávnenia starostu. 

Starosta informoval, že môže disponovať s určitou sumou peňazí na nákup pracovného náradia, 

strojov atd. Doteraz mal disponibilné oprávnenie na 3 000€. Navrhuje túto čiastku aj naďalej 

ponechať. Všetky väčšie výdavky budú schvaľované zastupiteľstvom. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili disponibilné oprávnenie starostu vo výške 

3 000€. 

   10.     Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra obce   

             Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby  

             Hlavného kontrolóra obce Vlachovo. 

Starosta Ing. Peter Pakes informoval,  že sa funkcie hlavného kontrolóra vzdala naša doterajšia 

kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková k 1.11.2022, v tomto prípade musí obecné zastupiteľstvo 

obce Vlachovo prerokovať Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra obce 

Vlachovo a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného 

kontrolóra obce Vlachovo, náležitosti prihlášky a návrh na zriadenie komisie na otváranie 

obálok a vyhodnotenie a splnenia podmienok kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra obce 

Vlachovo. 

Bc. Štefan Polgári poznamenal, že výberové konanie má byť vyhlásené 60 dní od podania 

demisie kontrolórky. Čo nebude možné stihnúť. 

Poslanci sa dohodli na požiadavkách na funkciu HK. A budú nasledovné: 



Požiadavky na funkciu HK: 

 kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra 
 najmenej 2 roky praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, 

právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva, 
 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, 
o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, 

 užívateľské ovládanie počítača, 
 občianska a morálna bezúhonnosť. 

OZ sa dohodlo na úväzku a utvorili volebnú komisiu: 

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času (4 hod./týždeň) a volebnú 
komisiu tvorí predsedníčka Ing. Zuzana Štefániková a členovia Mgr. Jana Teplická a Ing. 
Viliam Klobušník. 
Návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Vlachovo tvorí prílohu zápisnice. 
 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili návrh na vyhlásenie dňa konania voľby 

Hlavného kontrolóra obce Vlachovo a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a 

vykonaní voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo. 

 

   11.     Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 

Predsedníčka Kultúrnej komisie Mgr. Martina Gdovinová informovala o plánovaných akciách 

v obci Vlachovo na rok 2023. Kalendár bol podľa návrhov doplnený o ďalšie akcie. 

Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2023 bol 

schválený podľa predloženého návrhu a tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Bc. Štefan Polgári predstavil Komunikačný plán pre obec, ktorý vypracoval a ktorý tvorí 

prílohu zápisnicu. 

Ďalej informoval, že webová stránka obce Vlachovo bude nová, zmodernizuje a zaktualizuje 

sa. 

Štefan Bendík informuje, že 8.3.2023 bude významným dátumom. V ten deň bude 200 rokov 

od narodenia grófa Júliusa Andrássyho. Navrhuje pri tejto príležitosti spojiť svoje sily 

s Múzeom v kaštieli Betliar a v daný dátum osláviť jeho narodenie, tým by sa náš kultúrny dom 

a expozícia, ako rodisko Andrássyovcov trochu zviditeľnil.   

Starosta informoval, že na maďarské ministerstvo kultúry napísal list so žiadosťou o finančný 

príspevok na kultúrny dom, a zaslal aj novú štúdiu  JUDr.Vladimíra Gecelovského CsC. Síce 

zaslali negatívnu odpoveď, ale myslí si, že nie je nič stratené.  



Všetci poslanci (6 poslancov) schválili kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 

   12.     Rôzne 

a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022. 

Riaditeľka predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Následne informovala, že v roku 2026 príde zmena, veľká reforma školstva,  príde nová forma 

vzdelávania, učenie na etapy 1. – 3.ročník, 4. – 5.ročník a 6. – 9.ročník, čo pre nás znamená, že 

keď budeme školou tej prvej etapy 1. – 3.ročník, tak budeme mať menej žiakov a tým pádom 

menej financií na školu, alebo zvolíme variantu, že doplníme 5.ročník, ale bude potrebná ďalšia 

rekonštrukcia a vybudovanie ďalšej triedy a následne mali perspektívu do budúcna. 

Štefan Bendík sa informoval či by návrh vybudovania ďalšej triedy bol reálny. Ďalší problém 

vidí v tom, že pri telesnej výchove ZŠ, ktorá cvičí na chodbe bude nerušiť deti MŠ počas 

obedňajšieho spánku.  

 

   13.     Diskusia 

Mgr. Marian Kušnier informoval, že sa pripravuje vianočné číslo novín, ktoré sa plánuje 

distribuovať občanom pred Vianocami. Ďalej informoval, že Dušan Černaj st. vydal ďalšiu 

knihu pod názvom Vlachovský slovník nárečových slov, je to II. vydanie vlachovského 

nárečového slovníka doplnený o množstvo ďalších slov. 

Ing. Slavomír Labuzík informoval, že komunikoval s pánom Lukáčom ohľadom doplnenia 

dokumentov v kotolni v ZŠ, potrebné dokumenty sa dajú dokopy aby náhodou nevznikli 

komplikácie. Čo sa týka výdajne v ZŠ, starosti robí hlavne odtok, ktorý sa pravidelne zanáša 

nakoľko sú potrubia veľmi zastarané. Navrhol urobiť úpravy.  Z kuchyne by napojil nové 

plastové potrubia,  ale nájomný byt sa ponechal na starom potrubí a nevznikal by taký nápor. 

Prisľúbil to spraviť v dohľadnom čase. Riaditeľka ho následne poprosila odstrániť starý bojler 

z hornej chodby. 

Štefan Bendík, ako autor knižky Nestratené roky obce Vlachovo žiada zastupiteľstvo o dotlač 

tejto publikácie nakoľko je veľmi žiadaná. Chcel by dotlačiť 30ks, načo mu  starosta navrhol 

aby dopísal nejakú kapitolu a mohla sa kniha vydať ako reedícia. 

Mgr. Marian Kušnier  ponúkol pomoc pri vydaní tejto knihy. 

Štefan Bendík informoval, že pracuje na novej knihe Dejiny cirkevného zboru vo Vlachove.  

  



   14.     Záver                                                                                                                                    
 

 

 

Vo Vlachove, 12.12.2022 
Zapísala: Martina Rokfalušiová 
 
                                                                                                       ––––––––––––––––––– 

         Ing. Peter Pakes 
                                                                                                               starosta obce 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

      Bc. Štefan Polgári                                                         ..................................................... 
      
      Slavomír Labuzík                                                          .................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 13/2022 
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

Program obecného zastupiteľstva 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

s c h v a ľ u j e 
program 2. zasadnutia OZ      
Program:  

1.      Otvorenie 
            a) Voľba návrhovej komisie 
            b) Určenie overovateľov zápisnice 
            c) Určenie zapisovateľa 
     2.      Kontrola uznesení.  
     3.      Rozpočet na roky 2023 – 2025. 
     4.      Schválenie výšky reprezentačného na rok 2023. 
     5.      Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023. 
     6.      Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2022. 
     7.      Prerokovanie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
             komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
     8.      Schválenie nového cenníka služieb v chránenej dielni a sadzobníka poplatkov   
              vyberaných obcou. 
     9.      Schválenie disponibilného oprávnenia starostu. 
   10.     Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra obce   
             Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby  
             Hlavného kontrolóra obce Vlachovo. 
   11.     Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 
   12.     Rôzne 
             a) Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 
   13.     Diskusia 
   14.     Záver    
Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár,  Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :         

Vo Vlachove, 12.12.2022                                                                       Ing. Peter Pakes, starosta 



 
 
 

Uznesenie č. 14/2022 
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 1 a,b,c) Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a určenie 
zapisovateľa 
 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
 
do návrhovej komisie: Marek Adami, Mgr. Martina Gdovinová 
 
za overovateľov zápisnice: Bc. Štefan Polgári, Ing. Slavomír Labuzík 
 
za zapisovateľa: Martina Rokfalušiová 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár , Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 

 



 

 
 

Uznesenie č. 15/2022 
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 3.  Rozpočet na roky 2023 – 2025. 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
 
rozpočet na rok 2023. Rozpočet príjmov vo výške 746 187,01 eur a rozpočet výdavkov vo 
výške 746 187,01 eur. Rozpočet je vyrovnaný. 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár, Zuzana Šivecová, ,Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
Uznesenie č. 16/2022  

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 3.  Rozpočet na roky 2023 – 2025. 
 

 

        Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

  

 

rozpočet na roky 2023 – 2025. 
   

 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár,  Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 

 

 



 
 

Uznesenie č. 17/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

K bodu č. 4. Schválenie výšky reprezentačného na rok 2023. 

 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

výšku reprezentačného na rok 2023 vo výške 6 000€. 

  
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár,  Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   

    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 18/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

K bodu č. 5. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023. 

 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

účelové dotácie z rozpočtu obce Vlachovo na rok 2023 pre organizácie: 

OZ Stromíš –  1 000€ 

Vlachovo Motosprot Team – 500€ 

Motocross team – 500€ 

ECAV Vlachovo – 500€   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár , Zuzana Šivecová, , Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

        

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
Uznesenie č. 19/2022  

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

K bodu č. 6. Vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2022. 

 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

b e r ie   n a   v e d o m ie  

 

  

 

vyúčtovanie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za rok 2022. 
     

 

 

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Slavomír Labuzík, , Ing. 

Andrea Hajdúková, Mgr. Tomáš Mlynár , Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 

 

 



Uznesenie č. 20/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 7. Prerokovanie VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár,  Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
 
 
 

Uznesenie č. 21/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 8. Schválenie nového cenníka služieb v chránenej dielni a sadzobníka poplatkov   
vyberaných obcou. 

 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

 

nový cenník služieb v chránenej dielni, sadzobníka poplatkov vyberaných obcou a Prílohu č.1 

ku Knižničnému a výpožičnému poriadku – cenník služieb a poplatkov k 1.1.2023. 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár , Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
 
 

Uznesenie č. 22/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

K bodu č. 9. Schválenie disponibilného oprávnenia starostu. 

 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

disponibilné oprávnenie starostu vo výške 3 000€.   

 

Hlasovanie: 
Za: 7 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. 

Slavomír Labuzík, Mgr. Tomáš Mlynár , Zuzana Šivecová, Bc. Štefan 
Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 23/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného 
kontrolóra obce Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo.  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

v y h l a s u j e  

 

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov 23.1.2023 za deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo, ktoré sa 

uskutočnia v zasadačke OcÚ Vlachovo, Letná 71/12, 049 24 Vlachovo. 
 

   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami, , Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. 

Tomáš Mlynár , Zuzana Šivecová, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



Uznesenie č. 24/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného 
kontrolóra obce Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo.  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

u r č u j e 

 

 

požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Vlachovo. 

 kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra 
 najmenej 2 roky praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, 

právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva, 
 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových 

a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, 
o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, 

 užívateľské ovládanie počítača, 
 občianska a morálna bezúhonnosť.   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 25/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného 
kontrolóra obce Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo.  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

u r č u j e 

 

 

dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra na 0,1 pracovného úväzku (4 hod./týždeň); plat 

hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení s nástupom 

1.februára 2023. 

   

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
Uznesenie č. 26/2022  

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného 
kontrolóra obce Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo.  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

A) z r i a ď u j e 

 

 

Komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu 

Hlavného kontrolóra Obce Vlachovo. 

 

B) v o l í 

- do funkcie predsedu: Ing. Zuzana Štefániková 

-  do funkcie člena: Mgr. Jana Teplická, Ing. Viliam Klobušník 

 

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 



 
 

Uznesenie č. 27/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného 
kontrolóra obce Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo.  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

spôsob vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Vlachovo tajným hlasovaním. 

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Uznesenie č. 28/2022  

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 10. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného 
kontrolóra obce Vlachovo a návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní 
voľby Hlavného kontrolóra obce Vlachovo.  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

 

dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú 

prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska). 

 

 

 

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 

 

 

 



 

Uznesenie č. 29/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

K bodu č. 11. Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 

  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

 

Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 

 

 

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 

 

 

 

 



Uznesenie č. 30/2022  
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 12.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

K bodu č. 11. Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2023. 

  
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

 

predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022. 

 

 

 

Hlasovanie: 
Za: 6 Mgr. Martina Gdovinová, Marek Adami,  Ing. Slavomír Labuzík, Zuzana 

Šivecová, Mgr. Tomáš Mlynár, Bc. Štefan Polgári 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 12.12.2022 
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