
Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                  

10. 12. 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.   Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie    

      dotácie z rozpočtu obce na rok 2020. 

4.   Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020. 

5.   Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

6.   Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

7.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021. 

8.   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

      stavebné odpady č. 1/2021. 

9.   Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2021. 

10. Inventarizácia majetku obce a rozpočtovej organizácie obce k 31.12.2020. 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. Záver 

                                                                              

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

kontrolórku, prítomných poslancov. Ospravedlnil neprítomných poslancov Bc. Juraja Kováča 

a Mareka Adamiho. Starosta informoval, že z dôvodu pandemickej situácie a vyhlásených 

opatrení sa zasadnutie koná za dodržania prísnych hygienických opatrení. Informoval, že zo 

zákona sa rokovania obecných zastupiteľstiev konať môžu, bez prizvania širokej verejnosti, 

ale verejnosti zakázať účasť na zasadnutí nemôžeme. Starosta informoval o programe 

dnešného zasadnutia, tak ako bolo zaslané v pozvánkach. 

 

1.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 12. zasadnutia 

OcZ tak, ako bol zaslaný v pozvánke.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Viliama Klobušníka a Ing Andreu Hajdúkovú , za 

overovateľov  Emil Gál a Miloslav Ďurán , za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) schválili do návrhovej komisie Ing. Viliam 

Klobušníka a Ing. Andreu Hajdúkovú , za overovateľov zápisnice Emila Gála a 

Miloslava Ďurána, za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

2. Kontrola uznesení  



Obecné zastupiteľstvo na svojom 11. zasadnutí: 

- Vzalo na vedomie že na základe obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej  na 

predaj majetku  obce Vlachovo: Areál kúpaliska boli doručené 3 ponuky a do 

súťaže sú zahrnuté všetky návrhy, ktoré boli doručené na adresu vyhlasovateľa 

uvedenú v podmienkach súťaže.  

- Vzalo na vedomie že podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj   majetku  

obce Vlachovo Areál kúpaliska na základe obchodnej verejnej súťaže spĺňajú 

nasledovné ponuky:  

                        Štefan Polgári, Kamenná 167,  049 24 Vlachovo 

                        Miraj, s.r.o., Masarykova 30,   984 01 Lučenec  

                        JNT-Trans, s.r.o., 049 26 Rejdová 305 

- Schválilo nasledovné poradie ponúk podľa najvhodnejšej ponuky (viď. 

Zápisnica z vyhodnotenia cenových návrhov) v obchodnej verejnej súťaži na 

predaj majetku obce Vlachovo – areál kúpaliska   

  č. 1./  JNT-Trans, s.r.o., 049 26 Rejdová 305 

  č. 2./  Miraj, s.r.o., Masarykova 30,   984 01 Lučenec  

  č. 3./  Štefan Polgári, Kamenná 167,  049 24 Vlachovo 

                  -    Schválilo na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže predaj majetku obce                 

                       Vlachovo:   Areál kúpaliska za cenu 66.600,- €  pre : JNT-Trans, s.r.o., 049 26    

                       Rejdová 305. Ide o nasledovné pozemky, v k.ú. Vlachovo: 

a./    na LV č. 631: 

- Bazén na pozemku parc.KN-C č. 2661/17 ( v 1/1 ),  

- Bazén na pozemku parc.KN-C č. 2661/18 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2659/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/8 - trvalý trávny porast vo výmere 2764 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/10 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1030 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/12 - trvalý trávny porast vo výmere 651 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/13 - trvalý trávny porast vo výmere 2601 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/14 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2 ( v 1/1 ) 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/16 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 81 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/18 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 538 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 893 m2 ( v 1/1 ), 

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

- pozemok parc.KN-C č. 2661/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 114 m2 ( v 1/1 ), 

- pozemok parc.KN-C č. 2661/22 - trvalý trávny porast vo výmere 1522 m2 ( v 1/1 ), 

b./ na LV č. 1058: 

- Budova ubyt. zariadenia - ubytovňa s.č. 327 na pozemku parc.KN-C č. 2661/14 ( v 1/1 ), 

- Iná budova - práčovňa s.č. 392 na pozemku parc.KN-C č. 2661/16 ( v 1/1 ), 

- Budova tech. vybav. sídla - čistička s.č. 393 na pozemku parc.KN-C č. 2661/21 ( v 1/1 

 

3. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 a 2021. 



HK Ing. Zuzana Štefániková predložila správu o prijatých žiadostiach 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 a 2021, ktoré tvoria prílohu 

zápisnice. Obec dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 neposkytla z dôvodu zlej 

finančnej situácie. V roku 2020 obec obdržala 4 žiadosti o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu obce na rok 2021. Dotácie boli schválené pre OZ Stromíš vo výške 1000 

€, VMS vo výške 500 €, Motocross team 500 €, ECAV Vlachovo 500 €. 

JUDr. Ján Klobušník informoval, že Pekná dolinka vydáva CD, na ktoré chcú 

požiadať financie z rozpočtu obce. Išlo by o sumu maximálne 500 €. 

Kontrolórka navrhla znížiť dotáciu pre FS Stromíš, z dôvodu, že sa im už poskytli 

dotácie na krojové vybavenie, hradia sa energie v budovách, ktoré využívajú. 

Prítomní nesúhlasia so znížením dotácie. 

Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie informačnú správu hlavnej 

kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2020 a 2021. A schválili výšky navrhnutých dotácií pre jednotlivé 

organizácie na rok 2021. 

 

4. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020. 

Úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2020 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická 

a táto úprava tvorí prílohu zápisnice. Upozornila, že rozpočet bolo potrebné 

upraviť v príjmovej oblasti z dôvodu nenaplnenia príjmov  na položke výnos dane 

z príjmov, ale aj vlastných príjmov – za prenájom budov, ostatné poplatky, 

poplatky za predaj výrobkov a služieb, vratky. Navýšili sa prenesené kompetencie 

na školstvo, či sčítanie domov a bytov. V roku 2020 obec vzala preklenovací úver 

vo výše 131 673,30 €, ako aj navýšila úverový rámec na sumu 26 898,75 €. 

Emil Gál navrhuje peniaze za predaj kúpaliska odložiť a nepoužívať ich. 

Peniaze budú presunuté do rezervného fondu obce a o ich použití rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo.  

Všetci poslanci (5 poslancov) schválili úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2020. 

 

5. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 predložila ekonómka obce Mgr. Jana 

Teplická a tento tvorí prílohu zápisnice. Návrh rozpočtu bol prejednaný na 

zasadnutí Komisie financií , obchodu, služieb a cestovného ruchu dňa 2.12.2020 

a zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 24.11.2020. Uviedla, že návrh rozpočtu je 

pripravený na základe údajov z predchádzajúceho roka, nakoľko MF SR zatiaľ 

nezverejnilo údaje potrebné k jeho zostaveniu, ako je predpokladaný výnos dane 

z príjmov. Z dôvodu šetrenia, sa budúci rok nepredpokladajú žiadne väčšie 

investičné akcie obce. Rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový. Príjmy 

sú vo výške 735 554,64 € a výdavky sú vo výške 665 554,64 €.  

           Všetci poslanci (5 poslanci) schválili rozpočet na rok 2021 a vzali na vedomie    

           rozpočet na roky 2022-2023. Rozpočet na rok 2021 je prebytkový, príjmy sú    

           vo výške 735 554,64 € a výdavky vo výške 665 554,64 €. 

 

6. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021. 



Hlavná kontrolórka predložila odborný komentár k návrhu rozpočtu na rok 2021 

a tento tvorí prílohu zápisnice. 

                  Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie odborný komentár hlavnej   

                  kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021.  

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021. 

HK obce predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Činnosť HK v 1. 

polroku 2021 bude zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce aj ZŠ s MŠ, kontrolu 

vybavovania sťažností, kontrolu plnení uznesení obecného zastupiteľstva a iné. 

Tento plán tvorí prílohu zápisnice. 

                  Všetci poslanci (5 poslancov) schválili plán kontrolnej činnosti         

                  hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.  

8. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020. 

Starosta informoval o možnosti zmeniť t.j. znížiť alebo zvýšiť sadzby, resp. sumy 

poplatkov, ktoré máme schválené vo VZN. Poslanci nesúhlasia so zmenou, 

súčasné nastavenie je dobré. 

                  Všetci poslanci (5 poslancov) nesúhlasia so zmenami VZN o miestnych  

                  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

                  odpady č. 1/2021. 

9. Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na 

rok 2021. 

Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 

2021 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Všetci poslanci (5 poslancov) schválili Kalendár kultúrno-spoločenských 

a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2021. 

10. Inventarizácia majetku obce a rozpočtovej organizácie obce k 31.12.2020. 

Starosta vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce a rozpočtovej 

organizácie k 31.12.2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačné komisie 

na vykonanie inventarizácie majetku obce a ZŠ s MŠ Vlachovo.  

11. Rôzne 

Starosta informoval o vyhlásenom VO na zber a likvidáciu odpadu. 

Najvýhodnejšiu ponuku poslala firma FÚRA. Obec aj v budúcom roku zostane pri 

spoločnosti Fúra. Ing. Viliam Klobušník navrhuje, že je potrebné občanov 

informovať, že veľkokapacitný odpad treba do kontajnerov dávať v rozobratom 

stave. Navrhuje využiť formu článkov v novinách, formou správ v miestnom 

rozhlase. 

Ján Gallo - by rád informoval o činnosti Peknej dolinky, ktorá vystúpila vo 

Vlachove - pri príležitosti 150. výročia narodenia Hany Meličkovej, v Dobšinej na 

Turiciach, v Honciach na celoslovenskej prehliadke súborov, vo Vlachove na Noci 

kostolov. Okrem týchto akcií priebežne nacvičovali a nahrávali nové CD. 

Zorganizovali stretnutie jubilantov. Starovlachovská - vystúpil na turistickom 

podujatí Výstup na Stromíš, Fašiangy, Vlachovskie hry. Minulý rok zorganizovali 



zbierku retro predmetov, ktoré sú v Matičnej miestnosti. Navrhuje odkúpiť dom od 

rodiny Mlynárovej pri KD a v tých priestoroch múzeum zriadiť. Tiež sa zaujímal, 

že komu patrí most cez rieku Slanú na Belákovo, keďže je v dezolátnom stave a je 

potrebné drevo vymeniť. Starosta sľúbil, že sa skontaktuje so starostom z Gočova 

a predsedom PD Vlachovo a spolu niečo vymyslia. 

Mgr. Marian Kušnier - informoval o tlači novín. 21.12.2020 budú noviny na OÚ a 

môžu sa roznášať občanom. Informoval o zbierke na letné číslo. Noviny stáli 484,- 

€ a vytlačených bolo 320 ks. 

  

Do finančnej zbierky prispeli 20 občania a 2 subjekty. 

  

20,- € (Emil Gál, st., Marek Adami, Miloslav Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, 

Denisa Vargová, Ján Gallo, JUDr. Ján Klobušník, Dušan Černaj, Mgr. Jana 

Teplická, Štefan Bendík, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Štefan Hronec, Mgr. Juraj 

Genčanský, JUDr. Vladimir Gecelovský, CSc., Mgr. Martina Gdovinová,  

Mgr. Radovan Gdovin, PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD., Anna 

Ambrózyová),10,- € VladimírMarciš, ml., 5,- € Jaroslav Mihók, 60,- € DHZ 

Vlachovo a 50,- € JDS Vlachovo. 

Poďakoval pisateľom, spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe 

novín.  

Emil Gál sa informuje, že či už prístavba KD je skončená a stavba prevzatá. Je to 

veľmi pekne urobené, chváli to, ale dvere do miestností a na toalety sa nedajú 

zatvoriť.  

Starosta informoval, že tieto veci sú už odstránené. Čaká sa ešte na výmenu dverí 

na javisko.  

Ďalej starosta informoval, že projekt na výmenu kúrenia v ZŠ s MŠ je už 

pripravený a do 15.12. podáme žiadosť o NFP na Environfond. 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

Vo Vlachove, 10.12.2020 

Zapísala: Mgr. Jana Teplická 

 

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

              Ing. Peter Pakes 

                                                                                                                    starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

     Emil Gál                          .................................................... 

 

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

 

 



                                            Uznesenie č. 132/2020 
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

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 12. zasadnutia OZ 
  

    

Program:     

1.   Otvorenie 
a) Voľba návrhovej komisie 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

c) Určenie zapisovateľa 

2.   Kontrola uznesení. 

3.   Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie    

dotácie z rozpočtu obce na rok 2020. 

4.   Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020. 

5.   Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

6.   Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

7.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021. 

8.   VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

stavebné odpady č. 1/2020. 

9.   Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2021. 

10. Inventarizácia majetku obce a rozpočtovej organizácie obce k 31.12.2020. 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. Záver 
   

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum :   

 

 

 

Vo Vlachove, 10.12.2020                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 



Uznesenie č. 133/2020 
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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.  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

do návrhovej komisie: Ing. Viliam Klobušník a Ing. Andrea Hajdúková 

 

za overovateľov zápisnice: Emil Gál, Miloslav Ďurán 
 

za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

Uznesenie č. 134/2020 
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 



zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 

 

 

 

 

   

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum :           

:           

 

 

 

                                                                                                                                  Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 135/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 



___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

 

 

 

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 

 

informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                                   Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 136/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 



___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na 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 

 

výšky navrhnutých dotácii pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

 VMS 500 € 

 Motocross team 500 € 

 OZStromíš 1000 € 

 ECAV Vlachovo 500 € 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                                   Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

Uznesenie č. 137/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 



 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu obce Vlachovo č. 1 na rok 2020. 

 

 

 

 

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 

 

informačnú správu z Komisie financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                                         Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 138/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 



 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu obce Vlachovo č. 1 na 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 

 

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

 

  

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

  

                                                                                                                                            Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 139/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 5.Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

 

 

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 

 

 

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. 
 

 

 

. 
 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

                                                                                                                                           Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 140/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 5. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023. 

 

 

 

 

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 

 

rozpočet na roky 2022-2023. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 141/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021. 



 

 

 

 

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 

 

Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

Uznesenie č. 142/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021. 



 

 

 

 

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 

 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 143/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na 

rok 2021. 



 

 

 

 

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 

 

Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2021. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 
 
 
 

Uznesenie č. 144/2020  
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 10. Inventarizácia majetku obce a rozpočtovej organizácie obce k 31.12.2020. 

 

 

 

 



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 

 

Inventarizačné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2020 podľa prílohy. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán, Denisa Vargová, Ing. 

Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Marek Adami, Bc. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
Potrebné kvórum 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.12.2020 

 

 
 
 
 
 

 


