
Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

25.05.2021 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 obce Vlachovo za rok 2020. 

4.   Odborný komentár hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

5.   Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky a kontrolnej   

      účtovnej závierky za rok 2020. 

6.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

7.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

8.    Prerokovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlachovo   

      2016-2021. 

9.    Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania na projekt Vybudovanie zberného   

      dvora vo Vlachove. 

10.  Žiadosť Mgr. Tomáša Mlynára a Mgr. Evy Kasperovej o odkúpenie pozemku, parc.     

      č. 231/1 a 3149/2. 

11. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2020. 

12. Žiadosť Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie parcely č. 3137/6. 

13. Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností , ktoré sú súčasťou obecného   

      cintorína. 

14. Rôzne - prejednanie žiadosti o úpravu miestnej komunikácie na ul. Družstevnej. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 

                                                                              

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

kontrolórku, prítomných poslancov a členov komisií. Ospravedlnil neprítomnú poslankyňu 

Denisu Vargovú. Informoval, že toto zastupiteľstvo sa koná po skončení núdzového stavu 

zapríčineného pandémiou Corona vírusu a s tým súvisiacich ťažkých obmedzeniach a 

zákazoch. Starosta navrhol doplniť do dnešného programu, do bodu 11. Správu ústrednej 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2020, do bodu 12. Žiadosť Mgr. 

Ondreja Hajdúka o odkúpenie parcely č. 3137/6, do bodu 13. Majetkovo právne vyporiadanie 

nehnuteľností , ktoré sú súčasťou obecného cintorína a do bodu 14. bod Rôzne - prejednanie 

žiadosti o úpravu miestnej komunikácie na ul. Družstevnej. 

1.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 13. zasadnutia OcZ.  



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

Hajdúková a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a 

Emila Gála, za overovateľov zápisnice Ing. Andreu Hajdúkovú a Miloslava Ďurána, za 

zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 12. zasadnutí: 

- Vzalo na vedomie informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých 

žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020. 

- Schválilo výšku navrhovaných dotácií pre žiadateľov o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2021: 

VMS – 500 €, 

Motocross team – 500 € 

OZ Stromíš – 1000 € 

ECAV Vlachovo – 500 €. 

- Vzalo na vedomie informačnú správu z Komisie financií, obchodu, služieb 

a cestovného ruchu. 

- Schválilo úpravu rozpočtu obce Vlachovo č. 1 na rok 2020 podľa predloženého 

návrhu. 

- Schválilo rozpočet na rok 2021 na úrovni hlavnej ekonomickej kategórie podľa 

predloženého návrhu. Rozpočet príjmov je vo výške 735 554,64 € a rozpočet 

výdavkov je vo výške 665 554,64 €. Rozpočet je prebytkový. 

- Vzalo na vedomie rozpočet na roky 2022-2023. 

- Vzalo na vedomie odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na 

rok 2021. 

- Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021. 

- Schválilo Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce 

Vlachovo na rok 2021. 

- Schválilo inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce za 

rok 2020. 

3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2020.  
 

Záverečný účet obce za rok 2020 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická 

a tento bol schválený poslancami bez výhrad a tvorí prílohu zápisnice. Ekonómka 

informovala, že základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet 

na rok 2020, bol schválený 11.12.2019 uznesením č. 79/2019 a zmena bola 

schválená 10.12.2020 uznesením č. 138/2020. Ďalej informovala o plnení príjmov a 

výdavkov, o prijatých grantoch a transferoch, o čerpaní úverov, informovala o 

prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020. Tvorbu rezervného fondu za rok 

2020 navrhuje vo výške 118 873,44 €. Následne sa venovala bilancii aktív a pasív k 

31.12.2020 a vysvetlila pravidlá používania návratných zdrojov financovania. 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválili Záverečný účet obce za rok 2020 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 



4. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k  Záverečnému účtu obce za rok 

2020. 

 

Odborný komentár k Záverečnému účtu obce za rok 2020 predložila hlavná 

kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková a tento tvorí prílohu zápisnice.  

 

Poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie komentár HK k Záverečnému účtu 

obce za rok 2020. 

 

5. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. 
 

Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 predložila ekonómka obce Mgr. 

Jana Teplická a táto tvorí prílohu zápisnice. 

 

            Všetci poslanci (5 poslanci) vzali na vedomie správu nezávislého audítora    

            individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok  

            2020. 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 predložila HK Ing. Zuzana Štefániková 

a táto tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK 

za rok 2020.  

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 predložila HK Ing. 

Zuzana Štefániková a tento tvorí prílohu zápisnice. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválili Plán kontrolnej činnosti HK na II. 

polrok 2021. 
 

8. Prerokovanie aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Vlachovo 2016-2021. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlachovo 2016-2021 

predložil starosta Ing. Peter Pakes. Informoval, že aktualizovaný PHSR je potrebné 

mať schválený k predkladaniu rôznych projektov, kde sa PHSR vyžaduje ako nutná 

príloha. Teraz napr. tento program tvorí prílohu k žiadosti na zberný dvor v obci. 

Starosta informoval o malých zmenách v PHSR, zmenená bola história o obci, 

zmenený je rok prvej písomnej zmienky o obci, fotografie sú nové, doplnili sa grafy 

a tabuľky s aktuálnymi údajmi a aktualizovala sa strategická časť. PHSR na rok 

2022-2027 sa bude tvoriť a dopĺňať po sčítaní obyvateľstva 2021. 



Všetci poslanci (5 poslancov) schválili aktualizáciu Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlachovo 2016-2021. 

  

9. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania na projekt Vybudovanie 

zberného dvora vo Vlachove. 

 

Starosta informoval o opätovnom podaní žiadosti projektu Vybudovanie zberného 

dvora vo Vlachove. Spolufinancovanie obce projektu "Vybudovanie zberného dvora 

v obci Vlachovo", kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32, vo výške 5% z 

celkových oprávnených výdavkov 180 239,91 Eur s DPH a teda 5% 

spolufinancovanie je vo výške 9012,00 Eur s DPH. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválilo spolufinancovanie obce vo výške 9012,00 

€ projektu Vybudovanie zberného dvora v obci Vlachovo. 

  

10. Žiadosť Mgr. Tomáša Mlynára a Mgr. Evy Kasperovej o odkúpenie pozemku, 

parc. č. 231/1 a 3149/2. 

 

Starosta informoval o žiadosti od Mgr. Tomáša Mlynára a Mgr. Evy Kasperovej o 

odkúpenie pozemkov parc. č. 231/1 a 3149/2. Vyjadril sa, že obec daný pozemok 

nevyužíva a ani nie je zahrnutý do strategickej oblasti obce. 

Emil Gál sa vyjadril, že je za každú výstavbu v obci. Mladí ľudia nám odchádzajú 

lebo nemajú kde stavať. A podľa neho to nie je pre obec bohvieaká parcela a keď im 

nevadí voda, súhlasí s predajom pozemku. 

Postup pri predaji obecného majetku je nasledovný. Zastupiteľstvo musí najprv 

schváliť zámer prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Tento zámer musí byť zverejnený 15 dní na úradných tabuliach 

obce. Následne na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva môžu poslanci trojpätinovou 

väčšinou schváliť predaj pozemku. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválili zámer predaja obecných pozemkov,  

parc. č. 231/1 a 3149/2 podľa predloženého návrhu. 

 

11. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

k 31.12.2020. 

 

Ing. Andrea Hajdúková predložila správu Ústrednej inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie k 31.12.2020 a táto tvorí prílohu zápisnice.  

Emil Gál informoval, že mal na starosti inventarizáciu v Dome smútku a Požiarnu 

ochranu. Čo sa týka DS sa zlikvidovali záclony a teraz to podľa neho vyzerá smutne 

a prázdno. Čo sa týka požiarnej ochrany, bol veľmi prekvapený a chce ich aj 

pochváliť, je tam poriadok, vybavenie je perfektné a autá sú pripravené na výjazd. 

 



Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie správu Ústrednej   

inventarizačnej komisie k 31.12.2020. 

 

12. Žiadosť Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie parcely č. 3137/6. 

 

Starosta informoval o žiadosti o odkúpenie parcely č. 3137/6  Mgr. Ondreja Hajdúka 

s tým, že sa zmenili podmienky predaja. Pôvodný majiteľ susedných pozemkov Ján 

Teplický ich predal MDDr. Miloslavovi Gálovi, ktorý súhlasí s predajom uvedeného 

pozemku. 

JUDr. Ján Klobušník s týmto nesúhlasí, nakoľko tento právny stav je nejasný. 

Vzniknú z toho do budúcna problémy pre obec.  

Emil Gál si myslí, že vznikne precedens  a potom začnú žiadať od obce občania 

časti pozemkov a budú si stavať prístrešky, s tým, tak jemu ste predali ,tak predajte 

aj mne. 

Ing. Viliam Klobušník s predajom uvedenej parcely nesúhlasí, je v blízkosti 

plynovej stanice a podľa neho kým sú pozemky v majetku obce, všetci majú prejazd 

pozemkami voľný, ale keď už budú v majetku súkromnej osoby, môže sa stať, že 

pozemky ohradí a tým znemožní prejazd na susedné pozemky. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) berú na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku a 

v platnosti zostáva pôvodné uznesenie. 

 

13. Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností , ktoré sú súčasťou obecného 

cintorína. 

                  Geometrický plán vypracoval Ing. Jaroslav Palacko a momentálne vyporiadanie   

                  nehnuteľností rieši Ing. Šišoláková. Starosta informoval, že v prvom kroku bude   

                  musieť obec pozemky odkúpiť od majiteľov na cintoríne a tým už bude cintorín   

                  vysporiadaný. Následne sa budú predávať zakreslené pozemky medzi vlastníkmi.   

                  Ide o nasledujúce nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vlachovo, vedené na LV č.   

                  259 ako C-KN, parcelu 2625/2 o výmere 343 m2 orná pôda, C-KN parcelu č.   

                  2625/3 o výmere 1033 m2 orná pôda a C-KN parcelu č. 2625/4 o výmere 16 m2   

                           orná pôda. Vlastníkom vedeným na LV 259 bude vyplatená kúpna cena 1,32 €/m2   

                           podľa jednotlivých podielov za celkovú výmeru 1392 m2  v  kúpnej cene 1837,50   

                  €. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v cintoríne . S ohľadom na osobitý zreteľ,   

                  ktorý je zdôvodnený potrebou majetkovoprávne vyporiadať celý areál obecného   

                  cintorínu, súhlasí obecné zastupiteľstvo s kúpou dotknutých pozemkov. 

 

                  Všetci poslanci (5 poslancov) schválili odkúpenie nehnuteľností    

                  nachádzajúcich sa v k.ú. Vlachovo vedené na LV č. 259 ako parcely 2625/2,   

                  2625/3 a 2625/4. 

           14.  Rôzne - prejednanie žiadosti o úpravu miestnej komunikácie na ul.   

                  Družstevná. 

                 



                  Starosta informoval o doručenej žiadosti o úpravu miestnej komunikácie na ulici    

      Družstevnej od Ing. Moniky Labuzíkovej, ako zhotoviteľ žiadosti žiada obec, ako   

                  príslušný orgán o urýchlenie opravy komunikácie na ulici Družstevnej z dôvodu   

                  nezodpovedajúceho stavu, kde už určité obdobie hrozí ublíženie na zdraví a  

                  poškodenie osobného majetku, nakoľko uvedená komunikácia je v katastrofálnom   

                  stave. Predložila aj podpisový hárok, na ktorom občania Vlachova adresou  

                  bydliska na uliciach Družstevná a Záhradná uplatnili svoje právo požiadať o   

                  úpravu miestnej komunikácie na ulici Družstevná a o jej údržbu do stavu  

                  zodpovedajúcemu účelu, na ktorý je určená. 

       Monika Labuzíková žiada asfaltovanie ulice, vytvorenie chodníka pre peších.   

                  Chodia  tam rodiny s kočíkmi. Pred štyrmi rokmi sa asfaltovali obecné  

                  komunikácie naposledy, zaujíma sa, či je nejaký plán asfaltovania komunikácií. 

       Starosta informoval, že stratégia obce je jasná, vyasfaltovať všetky ulice v obci. 

                  Dal naceniť ulice Kúpeľná a Osloboditeľov, kde bude cena s DPH 184977,94 €. 

                  Štefan Bendík si myslí, že stálo by za to ulicu vyspraviť len drťou z asfaltu.   

                  Traktorom by sa cesta vyčistila, drva by sa utlačila. 

                  Starosta informoval, že už niekoľkokrát sa cesty vyspravovali drvou. Nedrží to. 

                  Ing. Slavomír Labuzík bol pri tom, keď turbo striekali na ul. Mlynskej, ale nebola   

                  predtým zrealizovaná žiadna príprava. 

                  Monika Labuzíková navrhuje vybudovať chodník pre peších a upozorňuje na   

                  stromy pri ceste, z ktorých padajú hlavne v zime veľké konáre. 

                  Ing. Zuzana Štefániková upozornila, že nič splatené zatiaľ nie je. Takže najprv je   

                  potrebné si ujasniť, odkiaľ vziať financie a keďže nám treba splácať ešte jeden úver. 

                  Marek Adami upozornil, že ulica Družstevná nie je v majetku obce. 

                  Stavebná komisia sa stretne na ul. Družstevnej a Finančná komisia sa stretne k   

                  financovaniu ciest. 

15. Diskusia 

Mgr. Marian Kušnier informoval, že noviny na Veľkú noc vyšli s oneskorením, 

nakoľko v Rovene inštalovali nový tlačiarenský stroj. Ďalšie číslo vyjde v lete, kde 

sa bude písať o výročí narodenia Andrássyho, zmenách v Pozemkovom 

spoločenstve a dobré meno robí Útulňa. 

JUDr. Ján Klobušník navrhuje vypnúť kotle v SKO, vykurovacia sezóna sa už 

skončila. Informuje, že bol poverený riaditeľkou MS v Rožňave, aby zmobilizoval 

činnosť MO MS. V SKO je zriadená pamätná matičná izba, mohlo by prísť k 

spolupráci aj so školou. Je treba ľudí zmobilizovať. Tiež informoval, že JDS by 

chceli pokračovať v ich aktivitách, stretnutiach, už pomohli pri stavbe detskej 

preliezky pri SKO. 

Starosta informoval o problémoch v ZŠ s MŠ, kde sa rodičia postavili proti 

riaditeľovi, rodičia odmietajú dávať deti do školy. Zasadla Rada školy, ktorej sa 

zúčastnila drvivá väčšina rodičov detí a všetci podpísali výstup z Rady školy. 

Zasadala aj Finančná komisia, ktorej výstup bol, že obec musí veľmi dofinancovať 

školu. Starosta sa s riaditeľom stretol a požiadal ho, aby v škole ukončil pôsobenie, 

keďže je v dôchodkovom veku. Súhlasil, návrh prijal k 30.06.2021. Takže od 

30.06.2021 ho riadením školy nepoverí. Na základe toho bolo vyhlásené výberové 



konanie na post riaditeľa školy. Zatiaľ máme jednu žiadosť. Najhoršie bude 

odchodné a odstupné, ktoré musíme riaditeľovi vyplatiť, čo je veľmi vysoká suma. 

Mgr. Jana Teplická informovala o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov. Minulý rok 

prebehlo sčítanie domov a bytov, ktoré prebiehalo výlučne elektronicky a na 

obciach. Tento rok do konca marca prebehlo sčítanie obyvateľov. Momentálne 

prebieha asistované sčítanie obyvateľov, kde prácne hľadáme ľudí, ktorí sa nesčítali. 

Emil Gál sa informoval, ako to je s kúrením v ZŠ. Starosta informoval, že projekt  

dostal nízky počet bodov od externých hodnotiteľov, ale rozhodnutie zatiaľ ešte nie 

je. 

Ing. Zuzana Štefániková sa informovala ohľadom tried v MŠ. Starosta informoval, 

že peniaze na to nie sú. Navrhuje dať na parkety vinylovú podlahu alebo nový 

koberec a zakúpiť infražiarič. 

Mgr. Jana Teplická na otázku, ako vieme, že je tam pleseň uviedla, že deti páchnu 

po plesni a stuchnutosti. Ich vlasy, oblečenie, pyžamká, posteľné prádlo. Je to 

zdraviu škodlivé. 

Mgr. Martina Gdovinová, ktorá v MŠ vyučuje a ktorá je alergik tiež upozornila, že 

ona sama do spálne v MŠ vôbec vstúpiť nemôže a v triede cíti plný nos a škrabanie 

v hrdle. 

Poslanci sa stretnú v MŠ a navrhnú riešenie. 

Mgr. Martina Gdovinová informovala, že plánuje 27. júna 2021 Vlachovskie hry, 

keďže všetci zainteresovaní sú na zastupiteľstve. 

Emil Gál sa informuje, že prečo by sme nemohli zorganizovať jarmok, keď napr. 

Dobšinský kopec bude, Rejdová bude, navrhuje zorganizovať niečo v menšom... 

Ing. Zuzana Štefániková upozornila, že prípravy sú časovo a finančne náročné a 

môže sa stať, že pred akciou príde k zhoršeniu epidemiologickej situácie. Najhoršie 

je, že takéto akcie sú v najvyššom rizikovom stupni a musia byť bez stravy a 

občerstvenia. Je to veľké podujatie, ktoré nie je možné zorganizovať za pár dní. 

Starosta navrhol zorganizovať brigádu poslancov na kosenie v obci, nakoľko 

nemáme ľudí na kosenie a treba kosiť celú obec. 

  

14. Záver 

 

Vo Vlachove, 25.05.2021 

Zapísala: Mgr. Jana Teplická 

 

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

              Ing. Peter Pakes 

                                                                                                                    starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

       Miloslav Ďurán                              .................................................... 

 

 



                                               Uznesenie č. 145/2021 
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

Program obecného zastupiteľstva 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

program 13. zasadnutia OZ      

Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 

      b) Určenie overovateľov zápisnice 

      c) Určenie zapisovateľa 

2.   Kontrola uznesení. 

3.   Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2020. 

4.   Odborný komentár hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

5.   Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky a kontrolnej   

      účtovnej závierky za rok 2020. 

6.   Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

7.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

8.    Prerokovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vlachovo   

      2016-2021. 

9.    Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania na projekt Vybudovanie zberného   

      dvora vo Vlachove. 

10.  Žiadosť Mgr. Tomáša Mlynára a Mgr. Evy Kasperovej o odkúpenie pozemku, parc.     

      č. 231/1 a 3149/2. 

11. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2020. 

12. Žiadosť Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie parcely č. 3137/6. 

13. Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností , ktoré sú súčasťou obecného  

      cintorína. 

14. Rôzne - prejednanie žiadosti o úpravu miestnej komunikácie na ul. Družstevnej. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 
   

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník,  Ing. Andrea Hajdúková, 

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :   

         

 Vo Vlachove, 25.5.2021                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 



Uznesenie č. 146/2021 
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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.  

 

 

schvaľuje 

 

do návrhovej komisie: Mareka Adamiho a Emila Gála 

 

za overovateľov zápisnice: Miloslava Ďurána a Ing. Andreu Hajdúkovú 

 

za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 



Uznesenie č. 147/2021 
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 

 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník , Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

:           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 148/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2020. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník , Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 149/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2020. 

 

 

 

 

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 59471,91 EUR. 
- použitie zostatku príjmových finančných operácií vo výške 59401,53 € na tvorbu 

rezervného fondu. 

 
 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 150/2021 
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2020. 
 

 

 

 

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 

 

 

  

prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 59471,91 €. 

 
 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník , Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 



Uznesenie č. 151/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020. 

  

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 písm. i) 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 

  

správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020. 
 

  

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 152/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 



zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovej závierky 

a konsolidovanej účtovnej závierky. 

  

 

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 

 

  

správu nezávislého audítora z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2020. 

 

 

 

 
   

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

Uznesenie č. 153/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 



zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

 

 

 

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 

 

 

  

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020. 
 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

Uznesenie č. 154/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 



zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 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 

 

  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021. 

 
 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

Uznesenie č. 155/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 



zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8. Prerokovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Vlachovo 2016-2021. 

 

 

 

 

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 

  

aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlachovo 2016-2021 podľa 

predloženého návrhu. 

 
 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

Uznesenie č. 156/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 



___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Schválenie podania žiadosti a spolufinancovania na projekt Vybudovanie 

zberného dvora vo Vlachove. 

 

 

 

 

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 

 

  

spolufinancovanie obce projektu "Vybudovanie zberného dvora v obci Vlachovo", kód výzvy 

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 180 239,91 

Eur s DPH a teda 5% spolufinancovanie je vo výške 9012,00 Eur s DPH. 

 
 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

Uznesenie č. 157/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 



___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 10. Žiadosť Mgr. Tomáša Mlynára a Mgr. Evy Kasperovej o odkúpenie pozemku, 

parc. č. 231/1 a 3149/2. 

 

 

 

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 pozemkov, parc. č. 231/1 v k.ú. Vlachovo, druh pozemku KN-C záhrada, 

o výmere 1105 m2  a 3149/2 v k.ú. Vlachovo, druh pozemku KN-C vodná plocha, o výmere 

173 m2 v celosti, vedených na LV 631. 

     

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa na prevod nehnuteľnosti je záujem obce o 

predaj majetku obce pre účely využitia na výstavbu RD v danej lokalite, záujem kupujúcich o 

splnenie stanovených kritérií a súčasne pri zohľadnení polohy, výmery resp. spôsobu využitia 

a s prihliadnutím na to, že predmetné pozemky sú toho času pre obec prebytočné a o ponúkané 

pozemky nebol iným prejavený záujem, čo je v súlade s podmienkami podľa § 7 ods. 4 písm. e) 

VZN č. 3/2015 a podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

Uznesenie č. 158/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 



 

 

K bodu 11. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

k 31.12.2020. 

 

 

 

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 

 

 

správu Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii k 31.12.2020. 

  

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

Uznesenie č. 159/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 



 

 

K bodu 12. Žiadosť Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie parcely č. 3137/7. 

 

 

 

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 

žiadosť o odpredaj pozemku, parc. č 3137/7 v k.ú. Vlachovo, a v platnosti ostáva pôvodné 

schválené uznesenie č. 85/2019 z 11.12.2019 o neodpredávaní danej parcely. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 160/2021  
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 25.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 



 

K bodu 13. Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností , ktoré sú súčasťou obecného  

cintorína. 

 

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 

odkúpenie nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Vlachovo vedené na : 

LV č. 259 ako C-KN parcelu č. 2625/2 o výmere   343 m2 orná pôda 

C-KN parcelu č. 2625/3 o výmere 1033 m2 orná pôda 

C-KN parcelu č. 2625/4 o výmere     16 m2 orná pôda 

Vlastníkom vedeným na LV 259 bude vyplatená kúpna cena 1,32 €/m2 podľa jednotlivých 

podielov za celkovú výmeru 1392 m2  v  kúpnej cene 1837,50 €. 

 

Zdôvodnenie: 

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v cintoríne . S ohľadom na osobitý zreteľ, ktorý je 

zdôvodnený potrebou majetkovoprávne vyporiadať celý areál obecného cintorínu, súhlasí 

obecné zastupiteľstvo s kúpou dotknutých. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník , Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


