
Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

22. 09. 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 zámeru predaja majetku obce – areál kúpaliska. 

4.   Určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce – areál kúpaliska. 

5.   Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly z hospodárenia v ZŠ s MŠ   

      Vlachovo. 

6.   Prerokovanie správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky   

      za rok 2019. 

7.   Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2019. 

8.   Prerokovanie a určenie názvov ulíc v lokalite Maša a v lokalite Píla. 

9.   Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Záver. 

                                                                              

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

kontrolórku, prítomných poslancov a členov komisií a riaditeľa ZŠ s MŠ. Ospravedlnil 

neprítomných poslancov Denisu Vargovú  a Bc. Juraja Kováča. 

 

1.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 10. zasadnutia 

OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Emil Gál, 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 

Emila Gála, za overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána, za 

zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 9. zasadnutí: 

 

- Schválilo na základe odborného posúdenia stavebnej komisie odpredaj 

pozemku, par. č. 3094/4 v k.ú. Vlachovo, o výmere 142 m2 v celosti v sume 

1,32 € za m2. Druh pozemku KN-C zastavané plochy a nádvoria žiadateľovi 

Slavomírovi Kožárovi. 



- Schválilo odpredaj dielu č. 1 o výmere 25 m2 z pôvodnej parcely KN-E 

3095/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý tvorí novovzniknutú 

parcelu 3095/7 v celosti kupujúcim: Ing. Vladimírovi Nemcovi, Oľge Gallovej, 

RNDr. Eve Petrejčíkovej, PhD., Ing. arch. Silvii Pribulovej v cene 1,32 € za 

m2. 

- Schválilo odkúpenie parcely č. 4/7 o výmere 69 m2, ktorá vznikla z pôvodnej 

parcely č. 4/3 zapísanej na LV 88 od vlastníkov: Ing. Vladimíra Nemca, Oľgy 

Gallovej, RNDr. Evy Petrejčíkovej, Ing. arch. Silvii Pribulovej, v sume 1,32 € 

za m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.  

- Schválilo Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  

- Neschválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 20573,79 €. 

- Vzalo na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 28489,84 €. 

- Vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2019. 

- Vzalo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za 

rok 2019. 

- Vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra o posúdení podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania. 

- Vzalo na vedomie správu zo zasadnutia Komisie financií, obchodu, služieb 

a cestovného ruchu. 

- Schválilo navýšenie Municipálneho úveru Univerzál vo výške 43525 € 

(celková výška úveru bude 90000 €), ktorý poskytne Prima banka Slovensko. 

- Schválilo Komunitný plán obce Vlachovo. 

- Súhlasilo s pričlenením obce Nižná Slaná od 1.6.2020 k spoločnému obecnému 

úradu – stavebnému úradu v Dobšinej. 

- Vymenovalo Dušana Černaja za člena Redakčnej rady Vlachovských novín. 

 

3. Prerokovanie zámeru predaja majetku obce – areál kúpaliska. 

Starosta predložil dôvodovú správu o zámere predaja obecného majetku – areálu 

kúpaliska a táto tvorí prílohu zápisnice. 

Musíme schváliť spôsob predaja a zámer predaja obecného majetku. Musia sa 

určiť kritériá a  podmienky predaja majetku. Následne je potrebné v stanovenej 

lehote čakať na to, či sa prihlásia záujemcovia o kúpu majetku. Znalecký posudok 

je spracovaný odborne a podľa skutočného stavu. 

Štefan Bendík informoval o záujme Pozemkového spoločenstva uskutočniť 

zámenu pozemkov od obce. Mimoriadne valné zhromaždenie je naplánované na 

mesiac október. 

Starosta informoval poslancov, že obec vyvinula maximálne úsilie na získanie 

finančných prostriedkov z projektov na rekonštrukciu kúpaliska, ale nebola 

úspešná ani raz. Pretože podľa opatrení v konkrétnych výzvach na poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku, ktoré boli vyhlásené a z ktorých sa na 



predmetnú tému dali čerpať financie je prevádzkovanie kúpalísk komerčná oblasť 

a tie nie sú podporované. Obec z vlastného rozpočtu nemá k dispozícii toľko 

finančných prostriedkov, aby mohla seriózne sprevádzkovať vyhovujúce  

kúpalisko. Taktiež je problém s personálnym zabezpečením. Obci sa ale neustále 

zvyšujú náklady na údržbu areálu. A občania si želajú mať v obci funkčné 

moderné kúpalisko. 

Poslanci musia schváliť či odpredaj sa bude realizovať verejnou obchodnou 

súťažou alebo priamym odpredajom alebo dobrovoľnou dražbou. 

Marek Adami pripomienkoval, či je možné donútiť kupujúceho, že musí 

prevádzkovať kúpalisko. Zdôraznil, že je potrebné všetko ošetriť po právnej 

stránke.  

Starosta oboznámil poslancov, že kúpno-predajnú zmluvu dá vypracovať 

Doc.JUDr. Sotolářovi v Košiciach, ktorý do zmluvy zakomponuje všetky 

náležitosti, aby mala obec všetky náležitosti ošetrené. 

Marek Adami si myslí, že suma znaleckého posudku je veľmi nízka a že znalec 

mal využiť pri ohodnocovaní inú metódu výpočtu. Aj podľa poslanca Ing. Viliama 

Klobušníka je vypočítaná všeobecná hodnota nízka. Marek Adami navrhuje, aby 

sa radšej využil areál kúpaliska na výstavbu bytových domov, čo by mohlo byť pre 

obec výhodnejšie. 

Starosta zdôraznil, že občania nie len našej obce, ale aj celého regiónu si želajú 

a chcú mať v obci kúpalisko.  

Ing. Andrea Hajdúková si nemyslí, že bude záujem odkúpiť a zrekonštruovať areál 

aj za túto sumu. 

4 poslanci hlasovali za, 1 proti – poslanci schválili zámer predaja majetku 

obce – areálu kúpaliska. 

4. Určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce – areál kúpaliska. 

 

Starosta informoval, že ak osobitný zákon a zákon o majetku obcí neustanovujú 

inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať: na základe obchodnej 

verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom. Obec v prvom rade musí zistiť, či hodnota 

predávaného majetku nepresahuje 40 000 €. Ak hodnota presiahne 40000 € potom 

môže obec previesť svoj majetok len na základe obchodnej verejnej súťaže alebo 

na základe dobrovoľnej dražby. Poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

 

                4 poslanci za, zdržal sa 1. Poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva     

                nehnuteľného majetku obce – areál kúpaliska a to spôsobom obchodnej   

                verejnej súťaže. 
 



5. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly z hospodárenia v ZŠ s MŠ 

Vlachovo. 

 

Ing. Zuzana Štefániková predložila správu HK z vykonanej kontroly, ktorá tvorí 

prílohu zápisnice. HK uviedla, že kontrolu subjektu vykonala na základe 

schváleného plánu úloh. Kontrolovaným rokom bol rok 2019. Upozornila, že obec 

musí dofinancovať ZŠ s MŠ do konca roka, predpoklad je asi 6000 €, týmto by sa 

mali vyrovnať záväzky školy. 

Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval, že asi od roku 2014 sa mzdy nevyplácali v 

decembri, ale až v januári a zaťažovali rozpočet nasledujúceho roka.  

Marek Adami upozornil, že treba šetriť na prevádzkových nákladoch, hlavne za 

kúrenie. 

Starosta si myslí, že nemáme inú možnosť, len školu dofinancovať. Ohľadom 

úspory za energie to je veľmi problematické. Išlo by o náročnú rekonštrukciu a 

veľké stavebné úpravy. Práve sa pracuje na projekte, kde sa plánuje vykurovanie 

tepelným čerpadlom. 

Ing. Slavomír Labuzík upozornil, že je nereálne oddeliť byt od zvyšku budovy. 

Náklady by boli vyššie ako úspora.  

 

            Všetci poslanci (5 poslanci) vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky Ing.    

            Zuzany Štefánikovej z vykonanej kontroly z hospodárenia v ZŠ s MŠ  

            Vlachovo. 

 

6. Prerokovanie správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2019. 

Mgr. Jana Teplická predložila správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2019 a táto správa tvorí prílohu zápisnice. 

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

z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Vlachovo za rok 2019.  

7. Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2019. 

 

Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2019 predložila ekonómka obce Mgr. 

Jana Teplická a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu 

obce Vlachovo za rok 2019. 
 

8. Prerokovanie a určenie názvov ulíc v lokalite Maša a v lokalite Píla. 

Starosta informoval, že v lokalite Maša a Píla by mali byť názvy ulíc, keďže obec 

má ulice s názvami. Podľa nového zákona obce, ktoré majú pomenované ulice 

musia mať aj orientačné čísla. Časti obce Maša a Píla nemajú názvy ulíc a preto im 

nevieme prideliť orientačné čísla. Lenže v uvedených lokalitách nie je ľahké určiť 

presné osi ulíc, pretože ide len o poľné cesty. Preto po dohode s Okresným 

úradom, sa tam nebudú určovať názvy ulíc. 



Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie nepridelenie názvu ulice 

v lokalite Maša a v lokalite Píla. 

 

9. Rôzne. 

 

10. Diskusia. 

Starosta dáva do pozornosti opätovné otvorenie výzvy na stanice na nabíjanie 

elektromotorov. Poslanci nesúhlasia. 

Starosta navrhol, nechať vykopať hrobové miesta na cintoríne, aby boli pripravené 

v prípade potreby.  Cena jedného vykopaného hrobu aj s vyvložkovaním a 

zakrytím  je cca 500 €.  

Štefan Bendik informuje, že v súvislosti s vodohospodárskymi opatreniami sa 

všetko kvôli obmedzeniam skomplikovalo a krajská konferencia na túto tému má 

byť až v októbri. Cieľom bolo zosumarizovať všetky požiadavky na vodozádržné 

opatrenia v celom kraji. Technické problémy sa vyskytli, napr. malé obce nemôžu 

do týchto investovať v tejto vyhlásenej výzve. K 31. augustu bolo vyčerpaných len 

15% objemu financií. Tak založil petičnú iniciatívu v zložení - Štefan Bendik, 

Miloš Černaj, Ján Lipták. Zozbierali viac ako 70 podpisov, hlavne občania, ktorí sa 

cítia byť ohrození vodou v časti Dolina. Už sa len čaká, ako bude reagovať 

Vodohospodársky podnik Banská Bystrica. Plánuje sa vybudovať hať, ktorá by 

zastavila prívalovú vlnu. 

Starosta informoval, že zberovej spoločnosti Fúra sa poslala výpoveď zmluvy k 

31.12.2020. Bude vyhlásené nové verejné obstarávanie. 

Starosta informoval, že Slovenský červený kríž začal od obce prostredníctvom 

advokátskej kancelárie vymáhať sumu 4600 € za poskytovanie sociálnych služieb 

pre Mareka Garczarza. Obec požiadala o zastupovanie v predmetnej veci 

kanceláriu Doc.JUDr. Sotolářa. 

Ďalej informoval, že dal opraviť kanál v Závoze, ktorý bol už v dezolátnom stave. 

Opravu realizoval Ján Hronec. Vyasfaltovala sa cesta ku kaštieľu od Miroslava 

Kaspera.  

Emil Gál podal námietku k ceste ku kaštieľu, keďže sme sa na zastupiteľstve 

dohodli, že bude prístup z hlavnej cesty rozšírený a spevnený a je tam priestor ku 

zastávke, ale neurobilo sa to tak. 

Starosta informoval, že prístavba KD je už skoro dokončená. Chýbajú zárubne a 

nejaké menšie dokončovacie práce, ktoré budú v priebehu pár dní ukončené, keďže 

je v sále naplánovaná svadba. 

Starosta upozornil, že je nedostatok aktivačných pracovníkov v obci. Situáciu bude 

potrebné riešiť aj formou stáleho zamestanca, keď už nebudú projekty na 

zamestnanie cez úrad práce. 

Kúpili sme multicar za 1000 €. Ešte bude potrebné ho trochu zrekonštruovať, ale 

inak je pomerne zachovalý. 

Ďalej informoval, že po rozhovore s ministrom životného prostredia Budajom 

usúdil, že najlepšie bude rozdeliť vybudovanie ČOV a kanalizácie na dve etapy. 

Lebo tak obrovský obnos fin. prostriedkov potrebných na vybudovanie kanalizácie 



(cca. 2,5-3mil.€) pre obec pod 1000 obyvateľov nám naraz neschvália. Preto je 

lepšie začať so žiadosťou o vybudovanie čističky odpadových vôd+ zakúpiť fekál 

na zvoz obsahu zo žúmp a následne pracovať na projekte celkovej kanalizácie. Už 

oslovil Povodie, SHMÚ o dodanie potrebných údajov a tiež oslovil Ing. Pijáka, 

ktorý zabezpečí celkovú koordináciu projektov. Ten si za služby žiada v zmluve 

700 € bez DPH. 

Z obecných akcií sa podarilo zrealizovať Vlachovskie hry a Folklórny večer. 

Uvidíme, či sa bude realizovať Úcta k starším v októbri. 

V najbližších dňoch sa začne zatepľovať SKO. 

 

11. Záver 

 

 

 

 

Vo Vlachove, 22.09.2020 

Zapísala: Mgr. Jana Teplická 

 

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

              Ing. Peter Pakes 

                                                                                                                    starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Uznesenie č. 116/2020 
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

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 10. zasadnutia OZ 

     

Program:     

1.   Otvorenie 
      a) Voľba návrhovej komisie 

      b) Určenie overovateľov zápisnice 

      c) Určenie zapisovateľa 

2.   Kontrola uznesení. 

3.   Prerokovanie zámeru predaja majetku obce – areál kúpaliska. 

4.   Určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce – areál kúpaliska. 

5.   Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly z hospodárenia v ZŠ s MŠ   

      Vlachovo. 

6.   Prerokovanie správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky   

      za rok 2019. 

7.   Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2019. 

8.   Prerokovanie a určenie názvov ulíc v lokalite Maša a v lokalite Píla. 

9.   Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. 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, 22.09.2020                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 



Uznesenie č. 117/2020 
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 Emila Gála 

 

za overovateľov zápisnice: Ing. Viliam Klobušník, Miloslav Ďurán 

 

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 22.09.2020 

 

 

 



Uznesenie č. 118/2020 
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 9. 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 22.09.2020 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 119/2020  
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Prerokovanie zámeru predaja majetku obce – areál kúpaliska. 

 

 

 

 

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 

 

zámer predaja majetku obce – areálu kúpaliska. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán,  

Proti: 1 Marek Adami 

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 22.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 120/2020  
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. Určenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce – areál kúpaliska. 

 

 

 

 

 

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 

  

spôsob predaja majetku areálu kúpaliska, a to spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

 

Predmetná nehnuteľnosť je areál kúpaliska, nachádzajúci sa na území obce Vlachovo, 

zapísaný na LV. č. 631 a 1058 kat. územia Vlachovo., ako: 

- Budova ubyt. zariadenia - ubytovňa s.č. 327 na pozemku parc.KN-C č. 2661/14  

- Budova tech. vybav. sídla - čistička s.č. 393 na pozemku parc.KN-C č. 2661/21  

- Iná budova - práčovňa s.č. 392 na pozemku parc.KN-C č. 2661/16  

- Bazén na pozemku parc.KN-C č. 2661/17  

- Bazén na pozemku parc.KN-C č. 2661/18  

- pozemok parc.KN-C č. 2659/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/8 - trvalý trávny porast vo výmere 2764 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1030 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/12 - trvalý trávny porast vo výmere 651 m2  
- pozemok parc.KN-C č. 2661/13 - trvalý trávny porast vo výmere 2601 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/14 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/16 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 538 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 893 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/20 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 114 m2  

- pozemok parc.KN-C č. 2661/22 - trvalý trávny porast vo výmere 1522 m2 

a) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti,  ktorá je vo výlučnom 

vlastníctve obce Vlachovo. 

 



 Nehnuteľnosť sa predá za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu určenú na základe 

znaleckého posudku číslo 45/2020 zo dňa 10.08.2020, vypracovaného znalcom Ing. 

Miroslavom Gdovinom Tomášom z odboru 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 01 00 

Pozemné stavby a 37 09 01  Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo 9100886, a to za 

cenu 56 400 € .      

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže  na odpredaj nehnuteľnosti,  ktorá je 

vo výlučnom vlastníctve obce Vlachovo 

  

2. p o v e r u j e  obecný úrad 

 

a) aby zverejnil zámer predať zhora uvedený majetok formou obchodnej verejnej 

súťaže na úradnej tabuli obce Vlachovo, elektronickej úradnej tabuli obce 

Vlachovo a oznámením na internetovej stránke  obce Vlachovo a v regionálnej 

tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky tejto súťaže 

 

b) aby zabezpečil vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zverejnenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce Vlachovo, elektronickej 

úradnej tabuli obce Vlachovo a oznámením na internetovej stránke  obce 

Vlachovo.   

  

Zverejnené na úradnej  tabuli v obci dňa   23.09.2020 

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 23.09.2020 

Zverejnené na internetovej stránke obce  dňa 23.09.2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková,  Miloslav 

Ďurán,  

Proti:   

Zdržal sa: 1 Marek Adami 

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 22.09.2020 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 121/2020  
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly z hospodárenia v 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 

 

 

  

správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly z hospodárenia v ZŠ s MŠ 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 22.09.2020 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 122/2020  
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Prerokovanie správy nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2019. 

  

 

 

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 nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019. 

 

  

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 22.09.2020 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 123/2020  
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo 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 

 

 

Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok 2019. 
 

 

 

 

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 22.09.2020 

 

 

 



Uznesenie č. 124/2020  
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 22.09.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8. Prerokovanie a určenie názvov ulíc v lokalite Maša a v lokalite Píla. 

 

 

 

 

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 o nepridelení orientačných čísel v lokalite Vlachovo Maša. 

 
 

 

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 16.06.2020 

 

 

 

 


