
Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

11. 03. 2020 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.   Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 o prevádzkovom    
      poriadku pohrebiska v obci Vlachovo. 
4.   Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   
      poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby –   
      Slovenský Červený kríž. 
5.   Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 
6.   Prerokovanie novácie Municipálneho úveru. 
7.   Prerokovanie zámennej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom na pozemky EKN   
      2659/1, EKN 134, EKN 133, za obecné EKN 2016, EKN 2015, EKN 1910/1, EKN, 
      1910/2 a EKN 2843/1. 
8.   Rôzne 
9.   Diskusia 
10. Záver                                                                               
 
                                                                                                                      
Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal hlavnú 
kontrolórku, prítomných poslancov a členov komisií. Ospravedlnil neprítomnú poslankyňu 
Denisu Vargovú, ktorá je pracovne v zahraničí. Starosta navrhol doplniť do bodu 6. 
Prerokovanie novácie Municipálneho úveru a do bodu 7. Prerokovanie zámennej zmluvy 
s Pozemkovým spoločenstvom na pozemky EKN  2659/1, EKN 134, EKN 133, EKN 1910/1, 
EKN 1910/2, EKN 2843/1 za obecné EKN 2016, EKN 2015. Poslanec Marek Adami požiadal 
o doplnenie výstupu z Finančnej komisie. 
 

1.  

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 8. zasadnutia OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Andreu Hajdúkovú, za 
overovateľov Emil Gál a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická.  

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a 
Ing. Andreu Hajdúkovú , za overovateľov zápisnice Emila Gála a Miloslava Ďurána, za 
zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 7. zasadnutí: 



 
- Vzalo na vedomie informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých 

žiadostiach o NFP z rozpočtu obce na rok 2020. 
- Vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vyúčtovaní dotácií 

poskytnutých z rozpočtu obce Vlachovo za rok 2019. 
- Schválilo výšku navrhnutých dotácií pre žiadateľov o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2020. Pre VMS – 500 €, Motocross team – 500 €, OZ 
Stromíš – 1000 €, ECAV Vlachovo – 500 €.  

- Schválilo rozpočet na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Rozpočet príjmov 
je vo výške 1 284 426,44 € a rozpočet výdavkov je vo výške 1 284 426,44 €. 
Rozpočet je vyrovnaný.  

- Vzalo na vedomie rozpočet na roky 2021-2022. 
- Vzalo na vedomie odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 
- Schválilo Plán kontrolnej činnosti  HK na I. polrok 2020 
- Sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 
03/2019 podľa predloženého návrhu. 

- Schválilo Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce 
Vlachovo na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 

- Požiadalo starostu obce, aby oznámením odpovedal Mgr. Ondrejovi 
Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, Vlachovo, že pozemok č. 3137/6 sa nebude 
odpredávať.  

- Schválilo Sadzobník poplatkov za prenájom obecných budov podľa 
predloženého návrhu s účinnosťou od 01.01.2020. 

- Vzalo na vedomie informačnú správu Komisie výstavby, územného plánovania 
a životného prostredia z obhliadky kotolne a kúrenia v budove ZŠ. 

- Požiadalo starostu obce o navýšenie investičného úveru zo SZaRB pre účel 
vypracovania projektovej dokumentácie obecnej kanalizácie a vyhlásenie 
verejného obstarávania na vyhotovenie projektovej dokumentácie kanalizácie. 

Starosta informoval ohľadom žiadosti na kanalizáciu. Oslovil a včera sa aj osobne stretol s 
pánom Ing. Pijakom zástupcom firmy Alvest Mont s.r.o., Skalka nad Váhom, s ktorým 
prerokoval postup pri podávaní žiadosti o fin. príspevok na vybudovanie kanalizácie a ČOV, 
ale aj kroky, ktoré musia takej žiadosti predchádzať. Podľa inštrukcií pána Pijaka, ktorého 
firma sa už viac ako 20 rokov zaoberá výstavbou čističiek odpadových vôd je potrebné najprv 
požiadať SHMÚ o správu Q355 o parametre zo vzorky vody v rieke Slaná a o parametre 
prietoku vody, ďalej treba osloviť geodeta o geodetické zameranie kanalizácie a uskutočniť tri 
geologické vrty v obci v spolupráci s geológom. Na základe týchto podkladov môžeme dať 
vypracovať štúdiu kanalizácie. Následne môžeme vyhlásiť verejné obstarávanie systémom 
naprojektuj a postav. Treba však poznamenať, že všetky tieto úkony budú stáť obec nemalé 
finančné prostriedky. 

3. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 
o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Vlachovo.  

VZN č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Vlachovo predložil 
starosta obce Ing. Peter Pakes a toto tvorí prílohu zápisnice. VZN určuje šírku 
ochranného pásma pohrebiska na 5 m od hranice pozemku pohrebiska. Poslanec 
Emil Gál požiadal o umiestnenie dopravnej značky na bránu – zákaz zastavenia. 



Mgr. Martina Gdovinová požiadala o umiestnenie značky „zákaz mobilov“ pri 
vchode do Domu smútku.  

Všetci poslanci (6 poslanci) sa uzniesli na VZN č. 1/2020 o prevádzkovom 
poriadku pohrebiska v obci Vlachovo, ktoré bude účinné od 27.03.2020. 

4. Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby – 
Slovenský Červený kríž. 
 
Starosta informoval o občanovi Marekovi Garcarzovi, ktorý navštevuje denný 
stacionár SČK . Slovenský červený kríž ako neverejný poskytovateľ žiada od obce 
poskytnúť FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre Mareka Garcarza 
príspevok vo výške 1586,07€ ročne. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zmluvy 
a celej problematiky navrhuje poskytnúť jednorazový príspevok na základe 
upravenej zmluvy o poskytnutí príspevku vo výške 300 € na rok. 
Poslanci nesúhlasia s uzatvorením Zmluvy č. 012020 o poskytnutí finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby SČK a poverili starostu jednať 
vo veci a súhlasili s poskytnutím príspevku maximálne vo výške 300 € ročne. 
 
Poslanci (6 poslancov) súhlasili s poskytnutím finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 
sociálnej služby – Slovenskému Červenému krížu, maximálne do výšky 300 € 
 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 . 
 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 predložila hlavná kontrolórka obce Ing. 
Zuzana Štefániková a táto tvorí prílohu zápisnice. 

 
            Všetci poslanci (5 poslanci) vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti HK     
            za rok 2019. 

 
6. Prerokovanie novácie Municipálneho úveru. 

Starosta informoval o ponuke z Prima banky o navýšení Municipálneho úveru na 
sumu 80 000 € zo súčasných 46 475 €. Išlo by o navýšenie o 33525 € a tým by sa  
znížila úroková sadzba z 2,50 % na 1 %. Mesačný úrok by sa znížili z 97 € na 67 
€. Išlo by len o zníženie úrokovej sadzby. Peniaze by sa z navýšenej sumy 
nečerpali, len by boli v prípade neočakávaných udalostí k dispozícii pre obec. 

Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie indikatívnu ponuku 
financovania pre Obec Vlachovo od Prima banky ohľadom navýšenia 
Municipálneho úveru.  

7. Prerokovanie dodatku č.2 k Zámennej zmluve z 15.06.2013 v znení dodatku č. 
1 z 30.10.2013 s Pozemkovým spoločenstvom na pozemky EKN 2659/1, EKN 



134, EKN 133, EKN 1910/1, EKN 1910/2, EKN 2843/1, za obecné EKN 2015, 
EKN 2016. 
 
Starosta informoval o zámennej zmluve medzi obcou a Pozemkovým 
spoločenstvom, ohľadom pozemkov, ktoré ešte zostali v intraviláne obce a sú 
majetkom PS. Jeden pozemok sa zasahuje do areálu kúpaliska. Toto je dôvod, 
prečo odhadca nevie relevantne odhadnúť cenu pozemkov a tým predložiť 
znalecký posudok na areál kúpaliska. Obec ponúka PS na zámenu pozemky č. 
2015 a 2016 - orná pôda. Taktiež sú v zámennej zmluve zahrnuté už spomínané 
pozemky v zastavanej časti, ktoré neobsahovali predchádzajúce dodatky zmluvy 
ako napr. pri Marianovi Marcišovi, Štefanovi Gálovi a ďalšie. 
 

8. Rôzne. 

Marek Adami informoval o výstupe z finančnej komisie. Jediným bodom 
rokovania bolo financovanie ZŠ s MŠ. Prizvaní boli členovia  - Ing. Andrea 
Hajdúková, starosta, Mgr. Ľubomír Hlaváč – riaditeľ ZŠ s MŠ, ekonómka – Mgr. 
Jana Teplická, Mgr. Monika Dúdorová - vedúca školského úradu. Kontrolórka 
obce Ing. Zuzana Štefániková má v tohtoročnom pláne vykonať kontrolu v ZŠ 
s MŠ Vlachovo. Predseda finančnej komisie informoval o nedodržaní uznesenia zo 
zastupiteľstva, ako aj finančnej komisie, kde sa ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ 
predkladať finančné výstupy z účtovníctva o čerpaní pridelených finančných 
prostriedkov, podľa hospodárskych stredísk – základná škola, materská škola, 
školský klub detí a školská jedáleň, uviesť náklady na mzdy, odvody, tovary 
a služby. Vyčísliť výdavky platené z originálnych kompetencií a z prenesených. 
Tieto výstupy mali byť predložené ku koncu roka 2019, následne k 31.01.2020 
a do dnešného dňa sa tak nestalo.  

 
9. Diskusia: 

Starosta informoval o šírení Coronavírusu a o opatreniach, ktoré obec urobila. Tiež 
navrhuje zrušiť Jozefovské jarné spevy, z dôvodu zákazu organizovania 
kultúrnych podujatí. 
Ing. Slavomír Labuzík - informoval o krízovom štábe v obci. Navrhuje obmedziť 
kultúrne, spoločenské a športové podujatia v obci do odvolania. 
Emil Gál - nepáčia sa mu niektoré veci, ktoré sa riešia a hlavne ako sa riešia. Tu sa 
rozprávame a dokopy sa nerieši nič. Napr. asi tri zastupiteľstvá dozadu sme sa 
bavili o garáži, ktorá je pri škole. Starosta povedal, že povie Dušanovi Hajdúkovi, 
aby ju zhodil. Ale dodnes tam je a ohrozuje občanov. Komisia stavebná bola na 
cintoríne, ale nič sa nerieši. Ďalej stavebná komisia bola v škole, ale nerieši sa nič - 
kotolňa je v katastrofálnom stave. 
Ďalej informuje, že chodí do CHD a myslí si, že už má veľmi dobré meno nielen 
v okrese, ale aj mimo okresu. Navrhuje skultúrniť a skrášliť priestory CHD. 
Chce vedieť, či starosta vie, čo sa robí na Maši, podľa jeho informácií budovy už 
padajú a Vysoká pec, ako technická pamiatka je ohrozená. 



Dopočul sa, že jedna občianka si dala žiadosť o prenájom miestnosti na zriadenie 
kaderníctva v obci a obec jej odpísala, že nedisponuje žiadnymi priestormi na 
prenájom. 
Starosta informoval o garáži pri škole, kde boli ešte minulý rok urobené opatrenia 
na to, aby sa nikomu nič nestalo. Bola strhnutá strecha ostali len holé múry. V 
lepšom počasí dôjde k odstráneniu sutín garáže.  
Ohľadom Domu smútku - kvetinové dary počas pohrebu navrhujeme riešiť v 
presklenej miestnosti, ktorá slúži počas posedenia. Písmená na info tabuľu 
zabezpečí Ing. Slavomír Labuzík cez 3D tlačiareň. Vozík, ktorý sa riešil na 
zasadnutí stavebnej komisie má na starosti Ing. Viliam Klobušník, ktorý 
informoval, že konštrukcia a riešenie nie je až také jednoduché ako si 
predstavoval. 
Ing. Slavomír Labuzík bol na prehliadke plynovej kotolne v ZŠ. Upozorňuje, že je 
nutné urobiť kompletnú rekonštrukciu celej kotolne - ošramať omietku, komplet 
urobiť celú elektrinu, omietnuť steny. Práce sa budú robiť po skončení 
vykurovacieho obdobia. Starosta informoval, že stavebná komisia sa na jej 
zasadnutí dohodla, že s rekonštrukciou kotolne sa začne až po ukončení 
vykurovacieho obdobia prípadne až cez prázdniny. Starosta ďalej informoval, že 
pozemky a budovy na Maši sú v súkromnom vlastníctve a taktiež budova Vysokej 
pece, preto nie je dôvod zasahovať do týchto pozemkov a budov. 
Ohľadom žiadosti občianky Michaely Labuzíkovej na prevádzku kaderníctva jej 
bolo odoslané vyjadrenie, že obec nemá vhodné priestory na prenájom 
a prevádzku. V miestnosti, kde bolo voľakedy kaderníctvo má kanceláriu správca 
budovy. Miestnosť však už absolútne nie je vhodná na prevádzku takých služieb, 
veď kaderníctvo tam bolo pred dvadsiatimi rokmi. A obec nevlastní iné vhodné 
priestory na podnikanie takého druhu. 
Starosta informoval, že projekt Rekonštrukcie domu smútku a okolia v obci 
Vlachovo je už ukončená a došlo aj k splateniu prekleňovacieho úveru v SZRB. 
Starosta ďalej informoval o začatí rekonštrukcie prístavby Kultúrneho domu.   
Ing. Viliam Klobušník požaduje reguláciu Kamenného potoka, jeho vyčistenie aj 
v jeho dolnom toku.. 
 

                  Záver. 
Vo Vlachove, 11.03.2020 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
                                                                                                       ––––––––––––––––––– 

              Ing. Peter Pakes 
                                                                                                                    starosta obce 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

     Emil Gál                                      ...................................................... 
 
     Miloslav Ďurán                            ..................................................... 



                                               Uznesenie č. 89/2020 
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

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 8. zasadnutia OZ  
 
Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 
      b) Určenie overovateľov zápisnice 
      c) Určenie zapisovateľa 
2.   Kontrola uznesení. 
3.   Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 o prevádzkovom    
      poriadku pohrebiska v obci Vlachovo. 
4.   Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   
      poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby –   
      Slovenský Červený kríž. 
5.   Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 
6.   Prerokovanie novácie Municipálneho úveru. 
7.   Prerokovanie zámennej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom na pozemky EKN   
       2659/1, EKN 134, EKN 133, EKN 1910/1, EKN 1910/2 a EKN 2843/1 za obecné EKN      
      2016, EKN 2015. 
8.   Rôzne 
9.   Diskusia 
10. Záver                                                                               
  

  
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč,  Ing. 

Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                               Ing. Peter Pakes, starosta  

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 



Uznesenie č. 90/2020 
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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: Emila Gála a Miloslava Ďurána 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 

 



Uznesenie č. 91/2020 
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 
 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

:           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 92/2020  
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 3. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 
o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Vlachovo. 
 
 
 
 

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

s a   u z n á š a 
 

na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
v obci Vlachovo podľa predloženého návrhu. 

  
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 

 

 



Uznesenie č. 93/2020  
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 4. Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby –  
Slovenský Červený kríž. 
 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

 n e s ú h l a s í 
  

s uzavretím zmluvy o príspevku na prijímateľa služby p. Mareka Garcarza, nar. 24.9.1991, 
trvale bytom Kpt. Nálepku 196, Vlachovo v zariadení opatrovateľskej služby SČK územný 
spolok Rožňava. 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 



Uznesenie č. 94/2020  
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 
  
 
 
 

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 hlavného kontrolóra za rok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 



Uznesenie č. 95/2020  
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 6. Prerokovanie navýšenia Municipálneho úveru. 
  
 
 

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 

 
 

ponuku navýšenia úveru vo výške 33 525 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 80 000 € za podmienok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve.  

 

 

  

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 

 

 



Uznesenie č. 96/2020  
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7. Prerokovanie zámennej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom na pozemky 
EKN  2659/1, EKN 134, EKN 133, EKN 1910/1, EKN 1910/2, EKN 2843/1 za obecné 
EKN 2016, EKN 2015. 
 

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 
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe 
zámennej zmluvy medzi Obcou Vlachovo a Pozemkovým spoločenstvom Vlachovo, k 
zamieňaným pozemkom nasledovne:  
a) Obec Vlachovo prevedie zámenou na Pozemkové spoločenstvo vlastnícke právo k 

pozemku: 

Parcela     výmera druh pozemku              podiel   

Parc. č. E KN  2015               1 071  m2           orná pôda                                     v celosti 

Parc. Č. EKN  2016    709   m2     orná pôda             v celosti 
         

          Spolu                  1 780  m2 

všetky zapísané na liste vlastníctva č. 631 pre okres Rožňava, obec Vlachovo, katastrálne 
územie Vlachovo.  
b) Pozemkové spoločenstvo Vlachovo prevedie zámenou na Obec Vlachovo vlastnícke právo 
pozemkov vedených: 

- na LV č. 921 kat.úz. Vlachovo  

Parcela            Výmera          Druh pozemku                Podiel 
Parc. Č.  E KN   2659/1         862  m2               Trvalý trávny porast                        v celosti  
Parc. Č.  E KN   2659/2           71  m2               Trvalý trávny porast                        v celosti       

     

- Na  LV č. 1077    v kat.úz. Vlachovo 
Parc. Č. EKN       133                12 m2      Trvalý trávny porast    v celosti    
 Parc. Č. EKN       134   142 m2               Trvalý trávny porast    v celosti        
Parc.  č.  EKN     1910/1   213 m2                   Orná pôda                v celosti 
Parc. č.   EKN     1910/2              3 m2          Orná pôda     v celosti     
Parc. Č. EKN      2843/1   547 m2      Trvalý trávny porast    v celosti 

     Spolu    1 850  m2 



 
vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Vlachovo, zapísaných na listoch vlastníctva č. 921 
a 1077 pre okres Rožňava, obec Vlachovo, k. ú.Vlachovo, 
 a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
 
 
Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za 
pozemky s rozdielnou výmerou v prospech Obce Vlachovo, zámena sa na základe súhlasu 
záujemcu o prevod bude realizovať bezodplatne. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že 
zámena pozemkov sa realizuje kvôli tomu, že pozemky PS sa nachádzajú v zastavanej časti 
obce priamo susediacimi s miestnymi komunikáciami a tiež predmetom zámeny je pozemok, 
ktorý je súčasťou areálu kúpaliska. Pozemkové spoločenstvo zo svojej pôsobnosti nemá 
záujem o spravovanie týchto pozemkov a tiež areál kúpaliska bude pozemkovo vysporiadaný. 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  

Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uznesenie č. 97/2020  
z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.03.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 4. Prerokovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby –  
Slovenský Červený kríž. 
 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

p o v e r u j e    s t a r o s t u 
  

jednaním s riaditeľom SČK územný spolok Rožňava o poskytnutí jednorazového príspevku s 
maximálnou sumou 300 eur na prijímateľa sociálnej služby p. Mareka Garcarz, nar. 
24.9.1991, trvale bytom Kpt. Nálepku 196, Vlachovo v zariadení opatrovateľskej služby SČK 
územný spolok Rožňava. 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.03.2020 

 

 

 


