
Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

28.06.2022 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.    Schválenie Záverečného účtu za rok 2021. 

4.      Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

5.      Konsolidovaná výročná správa za rok 2021. 

6.      Prerokovanie financovania Výmeny zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove  

        ZŠ s MŠ Vlachovo. 

7.      Hodnotiaca správa ZŠ s MŠ Vlachovo. 

8.      Prerokovanie žiadosti Anny Klementovej o odkúpenie pozemkov novovytvorenej  

         parcely  č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely  

         č. 126/1 vedenej na LV 631. 

9.      Prerokovanie žiadosti Ing. Miloša Hajdúka o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

          parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV   

          č.  631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV  

          č.1072. 

10.     Prerokovanie VZN č.1/2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

          na  území obce Vlachovo. 

11.     Prerokovanie VZN č.2/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o územných   

          podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Vlachovo. 



 12.    Rôzne 

13.    Diskusia 

14.    Záver                             

                            

                                                                                                                   
 

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

kontrolórku, prítomných poslancov, členov komisií a riaditeľku ZŠ a MŠ Vlachovo Mgr. 

Janu Oravcovú. Ospravedlnil neprítomného poslanca Bc. Juraja Kováča. Navrhol, aby sa do 

bodu 12. Rôzne doplnil bod a) Schválenie realizácie odvodňovacieho žľabu na Záhradnej 

ulici pri Miroslavovi Kasperovi v sume 3500 eur. Starosta oboznámil poslancov, že ešte 

jedno zastupiteľstvo bude v júli ohľadom volieb. 

 

1. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 18. zasadnutia 

OcZ.  

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami, Emil Gál, za overovateľov Ing.Viliam 

Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková , za zapisovateľku  Martina Rokfalušiová.  

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

overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Ing. Andreu Hajdúkovú, za 

zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 17. zasadnutí: 

- Vzalo na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemkov od Ing. Jaroslava Breznena. 

- Žiadalo stavebnú komisiu a poslancov o osobnú obhliadku pozemkov. 

(starosta informoval, že obec pozemky na Maši neplánuje predávať, Ing. 

Jaroslav Breznen má na pozemkoch obce rozložené rôzne stroje a zariadenia, 

navrhne mu to spratať, alebo spoplatniť nájom) 

- Schválilo dokončenie ulice Družstevnej asfaltovaním v maximálnej sume 5000 

eur. 



- Žiadalo stavebnú komisiu o osobnú obhliadku umiestnenia líniového 

odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici. 

- Vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o uzneseniach z roku 2021.  

 

        3.    Schválenie Záverečného účtu za rok 2021. 

Záverečný účet obce za rok 2021 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická a tento bol 

chválený poslancami bez výhrad a tvorí príloh zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

4.      Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková predložila odborný komentár hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu za rok 2021 a odborné stanovisko k Záverečnému účtu. Tieto tvoria 

prílohu zápisnice. Hlavná kontrolórka informovala, že Záverečný účet bol zostavený v súlade s 

predpismi a právnymi normami. Je v súlade aj s metodickou správnosťou. 

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie odborný komentár hlavného kontrolóra k 

Záverečnému účtu za rok 2021. 

5.      Konsolidovaná výročná správa za rok 2021. 

Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2021 predložila ekonómka obce Mgr. Jana 

Teplická a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce 

Vlachovo za rok 2021. 

6.      Prerokovanie financovania „Výmeny zdroja tepla a pridružených rozvodov   

         v budove ZŠ s MŠ Vlachovo. 

Starosta informoval prítomných poslancov, že ceny materiálu súvisiace s  realizáciu projektu 

stúpli čiže aj cena diela sa zvýšila, rozpočet ktorý bol v roku 2020 podaný k žiadosti o dotáciu 

a chválený už pri dnešných cenách nie je dostačujúci a celkové náklady na realizáciu projektu 

sa pre dodávateľa znásobili. Preto aby sme mohli zrealizovať výmenu kúrenia v škole, tak 

musíme navýšiť rozpočet. Za túto situáciu bohužiaľ nemôže nikto z nás, je to výsledok 

globálnej politiky vo svete. Navrhol navýšiť úver z Prima banky - Municipálny, ktorý si 

môžeme dovoliť navýšiť. Ďalší investičný úver by nebol vhodný. Dodávateľ je pripravený 

odstúpiť od zmluvy keď by sa rozpočet nenavýšil, pretože pri aktuálnom rozpočte nevie 

garantovať úplné dokončenie prác. Takže máme dve možnosti, buď vrátiť poskytnutú dotáciu, 

alebo navýšiť rozpočet projektu.  Audítor navrhol navýšiť úver a tým aj rozpočet, nie je za 

vrátenie dotácie, keď už raz bola poskytnutá, bola by to škoda. Žiadali sme Environmentrálny 



fond navýšiť dotáciu o 20%, ale odpoveď bola negatívna. Na začiatok postačí navýšenie 

variabilného Municipálneho úveru v Prima banke. Starosta navrhol sumu 30 000 eur, ktorý sa 

nemusí čerpať v plnej výške, ale podľa potreby. Je  predpoklad, že v jeseni bude vykurovanie 

plynom oveľa drahšie, všetko závisí od vývoja vojny a preto tepelné čerpadlá, ktoré budú 

v škole inštalované nám môžu priniesť obrovskú úsporu.  

Ing.Slavomír Labuzík poznamenal, že kotle v škole sú v dezolátnom stave a pri revízii kotlov 

už nebude možné dať súhlas na ďalšiu prevádzku.  

Emil Gál nesúhlasí s vrátením peňazí. Po pár rokoch bude návratnosť investície v úspore na 

energiách. Emil Gál navrhol dať do zmluvy aj dátum ukončenia stavby, prerábania. Za každé 

predlženie ukončenia termínu stavby navrhol do zmluvy zahrnúť finančné sankcie na každý 

deň navyše.  

Finančná komisia - Marek Adami informoval, že 192 000 eur je ešte nesplatená suma, splatilo 

sa 30 000 eur, navýšenie financovania projektu bude o 15%. Navrhuje vziať 30 000 eur, čo 

bude vychádzať na 47% zadlženosti obce. Treba premýšľať aby sme ako obec neskočili na 

zadlženosť 50% - 60%.  

Marek Adami sa informoval či je školský byt v rámci vykurovania v projekte oddelený od 

školy. 

Kontrolórka odporúča schváliť navýšenie úveru. 

Starosta informoval o výzve na rekonštrukciu historických budov postavené pred rokom 1980, 

fasáda, strecha, okolie....Navrhuje urobiť projekt kultúrneho domu. Hradí sa z projektu 100% 

nákladov. 

 Všetci poslanci (6 poslancov) schválili financovanie Výmeny zdroja tepla a pridružených 

rozvodov v budove ZŠ s MŠ Vlachovo. 

 

7.      Hodnotiaca správa ZŠ s MŠ Vlachovo. 

Hodnotiacu správu za školský rok 2021/2022 predložila riaditeľka Základnej školy s materskou 

školou vo Vlachove a tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie hodnotiacu správu ZŠ s MŠ Vlachovo. 

8.      Prerokovanie žiadosti Anny Klementovej o odkúpenie pozemkov novovytvorenej  

         parcely  č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely  

         č. 126/1 vedenej na LV 631. 



Starosta informoval o žiadosti od pani Anny Klementovej o odkúpení pozemkov vo vlastníctve 

obce. Jedná sa o pozemky nachádzajúce sa medzi jej pozemkami a pozemkami  Ing. Miloša 

Hajdúka. Pozemky dlhodobo užívajú, majú ich oplotené. Starosta navrhuje cenu 3,40eur/m2 a 

priamy predaj obecného majetku. 

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo zámer odkúpenie pozemkov novovytvorenej 

parcely č. 126/8 o výmere 16 m2 a 126/9 o výmere 64 m2, vytvorené z KN-C parcely č. 

126/1 vedenej na LV 631.                                                          

 

9.      Prerokovanie žiadosti Ing. Miloša Hajdúka o odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

          parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV   

          č.  631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV  

          č.1072.  

Tak ako v bode 8. starosta informoval aj o žiadosti od Ing. Miloša Hajdúka o odkúpení 

pozemkov vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemky nachádzajúce sa v susedstve s pozemkami 

pani Anny Klementovej. Pozemky dlhodobo užíva, má ich oplotené. Starosta navrhuje cenu 

3,40eur/m2 a priamy predaj obecného majetku. 

 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo zámer odkúpenie pozemkov novovytvorenej   

parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV  č.  

631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV č.1072 

10.     Prerokovanie VZN č.1/2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  

          na  území obce Vlachovo. 

Starosta informoval o potrebe schválenia Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov na území obce Vlachovo, nakoľko nám momentálne toto 

VZN chýba. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo VZN č. 1/2022 ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov na území obce Vlachovo. 

11.     Prerokovanie VZN č.2/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o územných   

          podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Vlachovo. 



Starosta informoval, že by bolo potrebné schváliť konkrétne VZN č.2/2022, aby pri nejakom 

probléme vedela obec rýchlo zasiahnuť a vyriešiť problémy pri priestupkoch pri chove a držaní 

zvierat na území obce Vlachova. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili  VZN č. 2/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Vlachovo. 

 

 12.    Rôzne 

a) Schválenie umiestnenia líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici v sume 

3 500 eur. 

Schválenie realizácie odvodňovacieho žľabu schválila stavebná komisia po obhliadke na 

mieste, je to zrealizované, starosta informoval, že cena žľabu bude 3500 eur  ako bolo 

dohodnuté s realizátorom stavby. Informoval, že faktúra bola vystavená na 4000 eur s DPH, ale 

bude sa snažiť ešte o zníženie fakturovanej sumy. 

5 poslancov hlasovalo za schválenie umiestnenia líniového odvodňovacieho žľabu na 

Záhradnej ulici v sume 3 500 eur a 1 poslanec (Marek Adami) sa pri schvaľovaní zdržal 

hlasovania. 

13.    Diskusia 

Riaditeľka Mgr. Jana Oravcová informuje o potrebe zamestnať údržbára v škole, nakoľko je 

tam ženský kolektív a niektoré práce nie sú v ich kompetencii. Stále musí niekoho prosiť o 

pomoc. 

Starosta navrhol zriadiť sociálny podnik, alebo zamestnať údržbára.  

Mgr. Jana Oravcová poznamenala, že keď sa niečo stane musí byť k dispozícii, aby mohol 

vzniknutú situáciu promptne riešiť. 

Hovorí sa o spoľahlivom človeku, ktorý je zodpovedný a zručný. Niekoho kto to v škole pozná 

a rozumie sa do údržbárskych prác. 

Ing. Zuzana Štefániková dáva za pravdu riaditeľke, že je potrebné mať ľudí na prácu okolo 

obecných budov a rôznych akcií. 

Starosta konštatuje, že v obci máme nedostatok pracovníkov aktivačných prác a premýšľal nad 

sociálnym podnikom, ale aj tak máme pre sociálny podnik málo vhodných zamestnancov. 

Emil Gál sa informujme ohľadom kúpaliska, či sa tam stihne dorobiť aspoň malý a veľký 

bazén, aby sa kúpalisko tohto roku spustilo. Načo mu starosta povedal, že tohto roku to asi 

nestihnú. 



Ing. Andrea Hajdúková navrhuje kosenie okolo ľadovni, ide letná sezóna tak aby to pri ľadovni 

bolo upravené pre turistov aj miestnych.  Poznamenalo sa, že sú tam zničené nejaké lavičky. 

Navrhuje odstránenie lavičiek. 

Štefan Bendík sa ponúkol na opravu lavičiek na zastávke smerom do Rožňavy, pridal sa aj Ing. 

Viliam Klobušník a navrhol namontovať závitovú tyč a primontovať lavičku v zastávke cez 

celú stenu krížom, aby to bolo pevnejšie. 

Mgr. Marian Kušnier absolvoval školenie a navrhuje oficiálne zaevidovanie na ministerstve 

kultúry našich Vlachovských novín, aby sa mohli noviny verejne propagovať. Musí byť 

dodržaná periodicita vytláčania novín. Informuje o príprave letného čísla. Chcel by pripraviť 

noviny týkajúce sa hodnotenia bilancie posledného volebného obdobia. 

Starosta informoval o organizovaní dní obce. Nakoľko máme málo fin. prostriedkov nevieme 

čo sa zorganizuje a v akej miere. Podal žiadosť na úrad vlády o finančný príspevok a žiadosti sa 

momentálne posudzujú. Na peniaze čakať  nemôžeme a budeme pracovať s tým čo máme. 

Súbory budú z okolia, keďže je to lacnejšie, jarmočníci sa hlásia. Propagácia akcie bude asi 

zmenená. Vynechá sa propagácia cez billboardy a skúsime spropagovať viac na internet. 

Kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková sa opýtala ohľadom stavby prístrešku a zámkovej 

príjazdovej cesty pri Mgr. Ondrejovi Hajdúkovi. Starosta informoval, že s Mgr. Ondrejom 

Hajdúkom uzavrel nájomnú zmluvu na 30 rokov. 

Ing. Slavomír Labuzk sa informuje ohľadom stavebných pozemkov, či sa stavebné pozemky 

budú odkupovať. Starosta povedal, že keďže obec pri vysporiadaní stavebných pozemkov 

podľa územného plánu neuspela, bude musieť ísť cestou pozemkových úprav. 

Ing. Andrea Hajdúková navrhuje scelenie pozemkov pozemkovými úpravami, ktoré by sme 

chceli vysporiadať na vytvorenie stavebných pozemkov nad cintorínom. Starosta oslovil pani 

Gánovskú, ktorá je krajská koordinátorka pozemkových úprav, aby obec Vlachovo zaradila do 

projektu komasácie v okrese.   

 

14.    Záver                             

 

Vo Vlachove, 28.06.2022 

Zapísala: Martina Rokfalušiová 

 

                                                                                                       ––––––––––––––––––– 

         Ing. Peter Pakes 

                                                                                                               starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

      Ing. Viliam Klobušník                                         ..................................................... 

     

      Ing. Andrea Hajdúková                                        .................................................... 

 



Uznesenie č. 202/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

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 18. zasadnutia OZ      

Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 

      b) Určenie overovateľov zápisnice 

      c) Určenie zapisovateľa 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Schválenie Záverečného účtu za rok 2021. 

4.   Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

5.   Konsolidovaná výročná správa za rok 2021. 

6.    Prerokovanie financovania Výmeny zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove  

      ZŠ s MŠ Vlachovo. 

7.   Hodnotiaca správa ZŠ s MŠ Vlachovo. 

8.   Prerokovanie žiadosti Anny Klementovej o odkúpenie pozemkov novovytvorenej  

       parcely  č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely   

      č.126/1 vedenej na LV 631. 

9.    Prerokovanie žiadosti Ing. Miloša Hajdúka o odkúpenie pozemkov novovytvorenej      

       parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV    

      č.  631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej na LV   

      č.1072. 

10.  Prerokovanie VZN č.1/2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov   

      na  území obce Vlachovo. 

11.  Prerokovanie VZN č.2/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o územných                

       podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Vlachovo. 

12.  Rôzne  

       a) Schválenie realizácie odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici pri  

       Miroslavovi Kasperovi v sume 3 500 eur. 

13.  Diskusia 

14.  Záver                               

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :         

Vo Vlachove, 28.06.2022                                                                       Ing. Peter Pakes, starosta 



Uznesenie č. 203/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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, Emil Gál 

 

za overovateľov zápisnice: Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková 

 

za zapisovateľa: Martinu Rokfalušiovú 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 

 

 

 

 
 



Uznesenie č. 204/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 2. Kontrola uznesení 

 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 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 

 

 

 

kontrolu plnenia uznesení z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 

 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 205/2022  
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 3.  Schválenie Záverečného účtu za rok 2021. 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad.   

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 206/2022  
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 3.  Schválenie Záverečného účtu za rok 2021. 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 31 588,31 

eur.   

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 



 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 207/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 4.   Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

 

 

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 

 

 

odbroný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 

 
 

 



Uznesenie č. 208/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 5.  Konsolidovaná výročná správa za rok 2021.  

 

 

 

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 

 

Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021. 

 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 

 



 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 209/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 6.   Prerokovanie financovania Výmeny zdroja tepla a pridružených rozvodov 

v budove ZŠ s MŠ Vlachovo.  

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

navýšenie Municipalneho úveru vo výške  30 000 eur , ktorý poskytne Prima banka Slovensko, 

a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ 

DPH:2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojadnaných v príslušnej úverovej 

zmluve. 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

         

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 

 



 

Uznesenie č. 210/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 6.  Prerokovanie financovania Výmeny zdroja tepla a pridružených rozvodov 

v budove ZŠ s MŠ Vlachovo.  

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

 

navýšenie ceny realizácie projektu Výmeny zdroja tepla a pridruženych rozvodov vo výške  

17 759 eur podľa predloženého rozpočtu od zhotoviteľa z pôvodnej sumy 85 000 eru na 

celkovú sumu 102 700 eur. 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 



 

                                           

 

 

                                            Uznesenie č. 211/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 7.  Hodnotiaca správa ZŠ s MŠ Vlachovo. 

 

 

 

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 

 

 

Hodnotiacu správu ZŠ s MŠ Vlachovo. 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 



                                           

 

 

                                            Uznesenie č. 212/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 8. Prerokovanie žiadosti Anny Klementovej o odkúpenie pozemkov 

novovytvorenej parcely  č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 o výmere 64m2, vytvorené z KN-

C parcely č.126/1 vedenej na LV 631. 

 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

zámer predaja majetku obce novovytvorenej parcely  č. 126/8 o výmere 16m2 a 126/9 

o výmere 64m2, vytvorené z KN-C parcely č.126/1 vedenej na LV 631 spôsobom priamo 

predaja. 

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 



 

 

 

Uznesenie č. 213/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 9.  Prerokovanie žiadosti Ing. Miloša Hajdúka o odkúpenie pozemkov 

novovytvorenej parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené z KN-C parcely č. 126/1 

vedenej na LV  č.  631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E parcely č. 3124 vedenej 

na LV č.1072. 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer predaja majetku obce novovytvorenej parcely č. 126/7 o výmere 115m2, vytvorené 

z KN-C parcely č. 126/1 vedenej na LV  č.  631 a 3124/2 o výmere 52m2, vytvorené z KN-E 

parcely č. 3124 vedenej na LV č.1072. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022  



Uznesenie č. 214/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 10. Prerokovanie VZN č.1/2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov na  území obce Vlachovo. 

 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

VZN č. 1/2022 ktorým sa urpavujú niektoré podmienky držania psov na území obce Vlachovo 

podľa predloženého návrhu. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 



 

 

 

Uznesenie č. 215/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 11.    Prerokovanie VZN č.2/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o územných  podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Vlachovo. 

 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

VZN č. 2/2022 ktorým sa ustanovujú podorobnosti o územných podmienkach pre chov 

a držanie zvierat na území obce Vlachovo podľa predloženého návrhu. 

 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa 

Vargová, Emil Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 28.06.2022 
 

 



Uznesenie č. 216/2022 
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 28.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu č. 12. Rôzne a) Schválenie umiestnenia líniového odvodňovacieho žľabu na 

Záhradnej ulici v sume 3 500 eur. 

 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

umiestnenie líniového odvodňovacieho žľabu na Záhradnej ulici v sume 3 500 eur. 

 

  

   

Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Denisa Vargová, Emil 

Gál, Miloslav Ďurán, 

Proti:   

Zdržal sa: 1 Marek Adami 

Neprítomní: 1 Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

          

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove, dňa 28.06.2022 

 


