
Zápisnica z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

22.06.2021 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.   Úprava rozpočtu č. 1/2021. 
4.   Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2020. 
5.    Prerokovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Kúpeľnej a Družstevnej. 
6.   Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií. 
7.  Schválenie odpredaja pozemkov na miestnom cintoríne, novovytvorenej parc. č. 2628/6   
       vytvorená z C-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV 631 a dielu č. 16 z E-KN parcely č.  
      2628/1 vedenej na LV č. 1072 do novovytvorenej parcely č. 2625/1. 
8.    Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 2649/19 od Ing. Dany Moldovej. 
9.   Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku parc. č. 231/1 a 3149/2 Mgr. Tomášovi   
      Mlynárovi a Mgr. Eve Kasperovej. 
10. Rôzne. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 
                                                                              

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

kontrolórku, prítomných poslancov a členov komisií, privítal Vladimíra Gecelovského, ktorý 

bude informovať o pripravovanom projekte zriadenia múzea Andrássyovcov. Ospravedlnil 

neprítomnú poslankyňu Denisu Vargovú a poslanca Emila Gála. Navrhol, aby sa dnešné 

zasadnutie obecného zastupiteľstva riadilo podľa programu zaslaného v pozvánkach. Do bodu 

rôzne navrhuje doplniť - informáciu o pripravovanom projekte zriadenia múzea 

Andrássyovcov. 

1.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 14. zasadnutia OcZ.  

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

Ing. Viliam Klobušník a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická.  

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

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

Ďurána, za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí: 



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

- Schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 59471,91 € a použitie zostatku  príjmových finančných operácií 

vo výške 59401,53 € na tvorbu rezervného fondu. 

- Vzalo na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 59471,91 €. 
- Vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k Záverečnému účtu 

za rok 2020. 
- Vzalo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. 
- Vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020. 
- Vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2021. 
- Schválilo aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Vlachovo 2016-2021 podľa predloženého návrhu. 
- Schválilo 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 € s DPH. 

- Schválilo 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. 

- Vzalo na vedomie správu Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii 
k 31.12.2020. 

- Vzalo na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku od Mgr. Ondreja Hajdúka, 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. 

- Schválilo 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. 



3. Úprava rozpočtu č. 1/2021.  
 
Úpravu rozpočtu č. 1/2021 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická a táto 
úprava tvorí prílohu zápisnice. Príjmy budú vo výške 884 909,81 € a výdavky vo 
výške 857 315,91 €. Prebytok rozpočtu vo výške 27 593,90 € 
Všetci poslanci (5 poslancov) schválili Úpravu rozpočtu č. 1/2021 podľa 
predloženého návrhu. 

4.  Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2020.  

Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok 2020 predložila ekonómka 
obce Mgr. Jana Teplická, táto správa bola zaslaná poslancom elektronickou formou 
a tvorí prílohu zápisnice. Ekonómka informovala o prijatých grantoch, investičných 
zámeroch obce a o uskutočnených investičných akciách. 
 

Poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce 

Vlachovo za rok 2020. 

 

5. Prerokovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Kúpeľnej a 
Družstevnej. 
Marek Adami - predseda finančnej komisie predložil plán rekonštrukcie miestnych 
komunikácií. Informoval o cenách za rekonštrukciu miestnych komunikácií. 
Kontrolórka po správe zadlženia obce informovala o maximálnej výške úveru a to 
60 000  € a čerpanie 54 000 € z rezervného fondu obce. Zároveň navrhla začať 
splácať municipálny úver. Tiež upozornili na potrebu ďalších opráv a rekonštrukcií - 
most cez rieku, šmitňu, šetieren, studne, podlahy v MŠ, odstupné riaditeľovi ZŠ 
s MŠ. 
Starosta informoval, že občania žiadajú rekonštrukciu miestnych komunikácií, 
formou petície, listov. Dal naceniť všetky miestne komunikácie. Celková suma je vo 
výške 289 239,60 €. Obec si môže dovoliť úver max. vo výške 60 000 € a plus 54 
000 € z rezervného fondu obce, nutne potrebujeme zrekonštruovať podlahy v MŠ vo 
výške 20 000 €. Takže sa rozhodlo rekonštruovať len cestu na ul. Kúpeľnej a 
Družstevnej. 
Miloslav Ďurán upozornil, že na ul. Osloboditeľov sa robili odvodňovacie žľaby, 
ktoré sa postupne ničia. Nesúhlasí s takýmto robením ciest, najprv sa urobila 
Kamenná a teraz Kúpeľná a medzi nimi, ulica Osloboditeľov zostane neopravená. 
Poslanci navrhli rekonštruovať celú ulicu Kúpeľnú, bez trojuholníka pri Pavlovi 
Šivecovi a II. etapu ulice Osloboditeľov. 

            Poslanci (3 poslanci) schválili rekonštrukciu celej ulice Kúpeľnej, okrem   
            parkoviska pri Pavlovi Šivecovi a rekonštrukciu II. etapy ul. Osloboditeľov, 1   
            poslanec bol proti a jeden sa zdržal hlasovania. 

 
6. Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií. 

Starosta predložil ponuky zo SRZB a z Prima banky na úver vo výške 60 000 €. 

Kontrolórka informovala o možnosti financovania rekonštrukcie miestnych 

komunikácií formou úveru, táto správa tvorí prílohu zápisnice. Úverové zaťaženie 

obce by nepresiahlo 65% zadlženie, taktiež splátky úverov by nepresiahli 25%.  



Poslanci (3 poslanci) schválili úver vo výške 70 000 € z Prima banky. 2 poslanci 

sa zdržali hlasovania. 

7. Schválenie odpredaja pozemkov na miestnom cintoríne, novovytvorenej parc. 
č. 2628/6 vytvorená z C-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV 631, a dielu č. 16 
z E-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV č. 1072 do novovytvorenej parcely č. 
2625/1. 
 
Starosta informoval o postupnom vyporiadaní pozemkov na miestnom cintoríne. Je 
ešte potrebné predať pozemky Štefanovi a Júlii Šivecovcom a na LV uviesť vecné 
bremeno možnosti prechodu cez pozemok a Erike a Viliamovi Ďuránovcom. Na 
jednaní vlastníkov a užívateľov pozemkov   sa dohodla cena za tieto pozemky vo 
výške 2 € za m2.  
 
Všetci poslanci (5 poslancov) schválili odpredaj pozemkov na miestnom 
cintoríne. 
 

8. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 2649/19 od Ing. Dany 

Moldovej. 

Starosta informoval o žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 2649/19 od Ing. Dany 

Moldovej. Ide o pozemok za ich záhradami, kde obec nemá žiadny prístup. V cene 3 

€/m2. 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválilo odpredaj pozemku parc. č. 2649/16 Ing. 

Dane Moldovej v cene 3 €/m2 . 

  

9. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku parc. č. 231/1 a 3149/2 Mgr. 

Tomášovi Mlynárovi a Mgr. Eve Kasperovej. 

 

Starosta informoval, že na základe zverejneného zámeru odpredaja pozemkov parc. 

č. 231/1 a 3149/2 a žiadosti o odkúpenie od Mgr. Tomáša Mlynára a Mgr. Evy 

Kasperovej obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj uvedených pozemkov v cene 7 

€ za m2. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválilo odpredaj pozemkov č. 231/1 a 3149/2 

Mgr. Tomášovi Mlynárovi a Mgr. Eve Kasperovej na základe zámeru 

odpredaja týchto pozemkov a ich žiadosti o odkúpenie pozemkov v cene 7 

€/m2. 

  

10. Rôzne - prerokovanie zámeru vybudovania múzea Andrássyovcov. 

Doc. JUDr. Vladimír Gecelovský, CSc. prezentoval vznik a osídlenie obce. Na 

základe dôkazov, že v obci Vlachovo sa narodil Emanuel Andrássy by stálo za to 

vybudovať múzeum Andrássyovcov. Predstavil vizualizáciu celého projektu. 

Starosta informoval o predstavenej vizualizácii a pláne žiadať finančné prostriedky 

od maďarskej vlády na vybudovanie a financovanie projektu. 



Oslovilo nás OZ z Rimavskej Soboty, že majú záujem natočiť film o Emanuelovi 

Andrássym a tiež chcú pri kaštieli postaviť jeho bustu. Finančné prostriedky už 

získali, len potrebujú súhlas a vyjadrenie obce. 

 

11. Diskusia. 

Starosta informoval, že v ZŠ s MŠ prebehlo 16.06.2021 výberové konanie, ktoré 

bolo úspešné. Z dvoch kandidátov bola vybratá Mgr. Jana Oravcová. Nástup novej 

riaditeľky bude 1.7.2021.  

Avizovanú brigádu na kosenie cintorína napokon nezvolal, z dôvodu, že chlapi 

všetko stihli pokosiť. Výdatne im pomáhal poslanec Emil Gál. 

Mgr. Marián Kušnier - informoval, že všetky materiály novín sú už v Rovene, ešte 

sa tam doplnia údaje zo zastupiteľstva, bude tam 51 fotiek a všetky ďalšie akcie 

budú už v jesennom čísle. Starosta upozornil, že neposlal všetky články najprv na 

OcÚ na schválenie.  

Kontrolórka informovala, že sa noviny riešili aj na finančnej komisii. Myslia si, že 

aj z dôvodu úsporných opatrení navrhuje trochu stenčiť noviny a dávať aj menej 

fotiek. Tiež sa informovala, či má od občanov nejakú spätnú väzbu, či sú spokojní a 

páčia sa im. 

Starosta si myslí, že keďže obec nemá kroniku, tie noviny ju s časti aj nahrádzajú. 

Vyčítal Marianovi  Kušnierovi, že skladbu článkov a fotiek  v novinách nie je 

ochotný meniť, keď obec potrebuje operatívne zverejniť články. 

Mgr. Marian Kušnier si myslí, že cena za noviny nie je nadhodnotená. 

Starosta by chcel, aby sme už začali vydávať modernejšie  noviny napr. s farebnými 

fotkami, keďže v súčasnosti  už existujú moderné tlačiarenské technológie  

Marek Adami - má podnet od mamičiek, že veľa turistov sa zastavuje pri KD a 

žiadajú o ceduľky a šípky ku Ľadovni.                   

12. Záver 

 

Vo Vlachove, 22.06.2021 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
                                                                                                       ––––––––––––––––––– 

              Ing. Peter Pakes 
                                                                                                                    starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 
 

    Ing. Viliam Klobušník                     ..................................................... 
 
    Miloslav Ďurán                                .................................................... 
 



 

                                               Uznesenie č. 161/2021 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

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 14. zasadnutia OZ      
Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 
      b) Určenie overovateľov zápisnice 
      c) Určenie zapisovateľa 
2.   Kontrola uznesení. 
3.   Úprava rozpočtu č. 1/2021. 
4.   Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2020. 
5.    Prerokovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Kúpeľnej a Družstevnej. 
6.   Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií. 
7.  Schválenie odpredaja pozemkov na miestnom cintoríne, novovytvorenej parc. č. 2628/6   
       vytvorená z C-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV 631 a dielu č. 16 z E-KN parcely č.  
      2628/1 vedenej na LV č. 1072 do novovytvorenej parcely č. 2625/1. 
8.    Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. 2649/19 od Ing. Dany Moldovej. 
9.   Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku parc. č. 231/1 a 3149/2 Mgr. Tomášovi   
      Mlynárovi a Mgr. Eve Kasperovej. 
10. Rôzne  
          a) prerokovanie vybudovania múzea Andrássyovcov. 
11. Diskusia. 
12. Záver. 
  
  
Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník,  Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav 

Ďurán, Bc.  Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :   

 

         

 Vo Vlachove, 22.6.2021                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 



 

Uznesenie č. 162/2021 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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 Ing. Andreu Hajdúkovú 
 
za overovateľov zápisnice: Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc.  Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 



Uznesenie č. 163/2021 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 

 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník , Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc.  Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

:           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 164/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 3. Úprava rozpočtu č. 1/2021. 
 
 
 
 

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 

 

 

 

úpravu rozpočtu č. 1/2021 podľa predloženého návrhu. Príjmy vo výške 884909,81 € 

a výdavky vo výške 857315,91 €. 

 
 
 
 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 165/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 4. Konsolidovaná výročná správa 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 

 

 

  

Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok 2020. 
 
 
 
 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 166/2021 
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 5. Prerokovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Kúpeľnej a II. 
etapu ulice Osloboditeľov. 
 
 
 
 

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 

 

 

  

rekonštrukciu miestnych komunikácií na ulici Kúpeľnej a časti ulice Osloboditeľov po bytovky 
podľa predloženého projektu, okrem vyasfaltovania parkoviska pri Pavlovi Šivecovi. 
 
 
 
 
 

Hlasovanie: 
Za: 3 Ing. Viliam Klobušník , Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán,  

Proti: 1 Bc. Juraj Kováč 

Zdržal sa: 1 Marek Adami 

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 



Uznesenie č. 167/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 6. Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií. 
  
 
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

s c h v a ľ u j e 

  

 

prijatie úveru vo výške 70 000,- EUR, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: 

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 

(ďalej len „banka“) na rekonštrukciu miestnych komunikácií za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve.  

 

  

 

Hlasovanie: 
Za: 3 Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa: 2 Bc. Juraj Kováč, Marek Adami 

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 



Uznesenie č. 168/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 6. Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií.  
 

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 

 

 

 

použitie rezervného fondu vo výške 80 000 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií na ul. 
Kúpeľnej a časti ul. Osloboditeľov. 
 
 
 
 

   

Hlasovanie: 
Za: 3 Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 

 



Uznesenie č. 169/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 6. Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií.  
 

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 

 

 

použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € na rekonštrukciu podláh v materskej škôlke. 
 
 
 
 

   

Hlasovanie: 
Za: 5 Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, 

Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 

 

 



 
Uznesenie č. 170/2021  

z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 6. Prerokovanie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií.  
 

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 

 

 

stanovisko hlavného kontrolóra na dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania 
 
 
 
 

   

Hlasovanie: 
Za: 5 Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, 

Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 171/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7. Schválenie odpredaja pozemkov na miestnom cintoríne, novovytvorenej parc. 
č. 2628/6 vytvorená z C-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV 631, a dielu č. 16 z E-KN 
parcely č. 2628/1 vedenej na LV č. 1072 do novovytvorenej parcely č. 2625/1. 
 
 
 
 

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 

 

- odpredaj novovytvorenej parcely C-KN č. 2628/6 o výmere 193 m2, ktorá bola 
vytvorená z C-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV 631 pre Štefana Šiveca a 
Júliu Šivecovú bytom Osloboditeľov 348, 049 24 Vlachovo a  

- odpredaj dielu č. 16 o výmere 312 m2 z E-KN parcely č. 2628/1 vedenej na LV 
č. 1072 do novovytvorenej parcely č. p.č. 2625/1 kupujúcemu Viliamovi 
Ďuránovi a jeho manželke Erike Ďuránovej , bytom Osloboditeľov 349, 049 24  
Vlachovo.  

Obec Vlachovo súhlasí s odpredajom uvedených parciel v celkovej výmere 505 m2 za kúpnu 
cenu 2 € / m2 t.j. 1010 eur. 
 
 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Emil Gál 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 



Uznesenie č. 172/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 8. Prerokovanie žiadosti od Ing. Dany Moldovej o odkúpenie pozemku parc. č. 
2649/19.  
 
 

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 

 

na základe odborného posúdenia stavebnej komisie odpredaj pozemku, parc. č. 2649/19 v k.ú. 

Vlachovo, o výmere 57 m2 v celosti v sume 3 € za m2. Druh pozemku KN-C záhrady. 

    Obec odpredáva pozemok v zmysle §9a ods. 8 písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nehnuteľnosť sa nachádza vedľa pozemku, ktorý je vo vlastníctve kupujúcej a využitím tvoria 

neoddeliteľný celok. Zároveň kupujúca predmet prevodu dlhodobo využíva, stará sa oň 

a zveľaďuje ho. 

Obec Vlachovo predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných 

akcií a nemá k nemu zabezpečený prístup. 
 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 

 



Uznesenie č. 173/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 9. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku parc. č. 231/1 a 3149/2 Mgr. 
Tomášovi Mlynárovi a Mgr. Eve Kasperovej. 
 
 

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 

  

na základe zámeru  predaja pozemkov a žiadosti o odkúpenie pozemkov odpredaj pozemkov 

parc. č. 231/1 v k.ú. Vlachovo vo výmere 1105 m2 v celosti, druh pozemku KN-C záhrada. 

a parc. č. 3149/2 v k.ú. Vlachovo vo výmere 173 m2 v celosti, druh pozemku KN-C vodná 
plocha, vedených na LV 631 v cene 7 € za m2. 
 
Dôvod hodný 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, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc.  Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Emil Gál, Denisa Vargová,  

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.06.2021 



Uznesenie č. 174/2021  
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 10. Rôzne – prerokovanie projektu vybudovania múzea Andrássyovcov 
 
 
 
 

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 

 

informáciu od Doc. JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. o pripravovanom projekte zriadenia 

múzea Andrássyovcov v obci Vlachovo.  

 
 
 
 

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán, Bc. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Emil Gál, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 25.05.2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


