
Zápisnica z     4. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa  

24. júna 2019 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 prefinancovania schváleného projektu PPA „Rekonštrukcia    
     kultúrneho domu vo Vlachove“ formou refundácie,
4.  Prerokovanie odpredaja časti pozemku č. 3137/7 Ondrejovi Hajdúkovi,    
     Osloboditeľov   
     185, 049 24  Vlachovo podľa predloženého geometrického pánu,
5.   Prerokovanie odpredaja časti pozemku č. 3097 Jánovi Hlaváčovi, Kamenná 139/34,  
     049 24 Vlachovo podľa predloženého geometrického plánu.
6.  Schválenie Záverečného účtu obce 2018 a celoročného hospodárenia obce za rok  
     2018.
7.  Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
8.  Správa audítora za rok 2018.
9.   Zásady kontrolnej činnosti v obci.
10. Rozšírenie kamerového systému v obci Vlachovo.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
             
                                                                                                                     

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov a členov komisií. Ospravedlnil poslankyňu Denisu Vargovú
a poslanca Bc. Juraja Kováča a ostatných neprítomných. Upozornil, že v pozvánke
nastala chyba a opravíme jednotlivé body nasledovne 3a bude 3., 3b bude 4, 3c 
bude 5, 4 -6, 5 - 7, 6 - 8, 7 - 9 a bod 10 - rozšírenie kamerového systému v obci 
Vlachovo, bod 8 bude 11, bod 9 bude 12 a záver bod 13.

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 4. zasadnutia OcZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Andrea Hajdúková , za 
overovateľov Emil Gál 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 Emila Gála a Miloslava Ďurána ,  za 
zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.

2. Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí:



- Schválilo Štatút obce podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení podľa 
predloženého návrhu.

- Schválilo Rokovací poriadok podľa predloženého návrhu.

- Schválilo Zásady odmeňovania poslancov podľa predloženého návrhu.

- Uznieslo  sa  na  Všeobecne  záväznom  nariadení  o čistote  a poriadku  v obci
pdoľa predloženého návrhu.

- Uznieslo sa a česte vyhlásilo, že pozemok registra „C“2638/1 nachádzajúci sa
v k.ú. obce Vlachovo je miestna komunikácia a chodník pre peších, ktorý je
majetkom  obce  Vlachovo,  pozemky  registra  „C“  2638/7  a 2638/8
nachádzajúce  sa  v k.ú.  obce  Vlachovo  sú  súčasťou  areálu  ZŠ  s MŠ  vo
Vlachove, pozemok registra „C“ 3102/1 nachádzajúci sa v k.ú. obce Vlachovo
je súčasťou miestnej komunikácie ul. Mlynskej.

- Uložilo stavebnej komisii zhodnotiť stav poškodenia realizácie odvodňovacích 
žľabov na uliciach Osloboditeľov a Kúpeľná.

Ing. Viliam Klobušník informoval o zistených skutočnostiach po zasadnutí 
stavebnej komisie. Podľa komisie boli závady odstránené na ul. Osloboditeľov 
a na ul. Kamennej sú nefunkčné osadené žľaby.

3. Prerokovanie prefinancovania schváleného projektu PPA „Rekonštrukcia 
kultúrneho domu vo Vlachove“ formou refundácie

Starosta informoval, že žiadosť o NFP na "Rekonštrukciu prístavby kultúrneho 
domu vo Vlachove" bola schválená a je potrebné schváliť k tejto dotácii formu fi-
nancovania - refundáciu. Tiež informoval, že maximálna výška nenávratného fi-
nančného príspevku je 136 573,30 €. Suma bola krátená o 6886,61 € z dôvodu 
kontroly efektívnosti a využiteľnosti.

Všetci poslanci (5 poslanci) schválili prefinancovanie schváleného projektu 
PPA „Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove“ formou refundácie.

4. Prerokovanie odpredaja časti pozemku č. 3137/7 Ondrejovi Hajdúkovi, 
Osloboditeľov 185, 049 24  Vlachovo podľa predloženého geometrického 
plánu.

Mgr. Ondrej Hajdúk podal na Obec žiadosť o odkúpenie obecného pozemku od 
obecného odvodňovacieho kanálu až k jeho betónovému plotu. Má vypracovaný 
geometrický plán, jedná sa o parcelu č. 3137/7 vo veľkosti 113 m2.

Za - nikto, zdržali sa 3, proti - 2. Poslanci nesúhlasili s odpredajom časti po-
zemku Mgr. Ondrejovi Hajdúkovi podľa predloženého geometrického plánu, 
aby nebol zamedzený prístup k ostatným susedným pozemkom.



5. Prerokovanie odpredaja časti pozemku č. 3097 Jánovi Hlaváčovi, Kamenná 
139/34, 049 24  Vlachovo podľa predloženého geometrického plánu.

Starosta informoval o kurióznej situácii, ktorá nastala, keďže Ján Hlaváč, ktorý si 
nebol po kúpe pozemku v roku 2013 urobiť zápis v Katastri nehnuteľností do troch
mesiacov od kúpy pozemku, uznesenie vydané obcou je neplatné a v súčasnosti 
nie je možné  urobiť zápis.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia č. 20/2013 zo dňa 22.10.2013  
bode B6 o odpredaji pozemku v katastrálnom území Vlachova, evidovanú na LV 
č. 1072 diel 12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, zameraný z 
pozemku registra E KN s parcelným číslom 3097, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 2664 m2, na základe geometrického plánu č. 5/2013, vyhotoviteľa Ing. 
Jaroslava Palacka, Gočovo 131, úradne overeného Správa katastra Rožňava, dňa 
08.08.2013.  S účinnosťou nového uznesenia od 24.06.2019.

6. Schválenie Záverečného účtu obce 2018 a celoročného hospodárenia obce za 
rok 2018.

Záverečný účet bol vypracovaný a predložený Mgr. Janou Teplickou a tento tvorí 
prílohu zápisnice.

           Všetci poslanci (5 poslanci) schválili Záverečný účet obce 2018 podľa  
           predloženého návrhu a celoročné hospodárenie obce za rok 2018.

7. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018.

Správu predložila kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková a táto tvorí prílohu 
zápisnice.

8. Správa audítora za rok 2018

Predložila účtovníčka obce Mgr. Jana Teplická a táto tvorí prílohu zápisnice.

9. Schválenie Zásad kontrolnej činnosti v obci Vlachovo.

Zásady kontrolnej činnosti v obci Vlachovo predložila Ing. Zuzana Štefániková a 
tieto tvoria prílohu zápisnice.

10. Rozšírenie kamerového systému v obci Vlachovo.

Starosta informoval o potrebe rozšíriť kamerový systém v obci až ku kúpalisku, 
aby sme zamedzili vývozu smetí cudzími občanmi. Takže je potrebné natiahnuť 
optický kábel od ul. SNP až hore ku kúpalisku. Poslanci s rozšírením kamerového 
systému v obci Vlachovo až ku kúpalisku súhlasili.



11. Diskusia

Starosta informoval, že objednal 5 pozinkovaných stĺpov, niektoré budú osadené 4 
na cintoríne a jeden pri rybníku. Na cintoríne je ozvučenie nastavené tak, že sa dá 
ovládaťosobitne vonkajšie ozvučenie a osobitne vnútorné. Jeden stĺp navrhuje 
osadiť pred domom Jána Meliška alebo Jána Hronca, kde nie je dostatočné 
osvetlenie a jeden ku rybníku na ul. SNP, kde pôvodný spadol.

Starosta sa informoval, že čo poslanci navrhujú urobiť s Citroenom Jumperom, či 
ho predať a hlavne komu, alebo čo iné s ním urobiť.

Starosta informoval o podanom projekte na prechody pre chodcov - pri pošte a pri 
dolnej zastávke. Mali by sa označiť reflexnou farbou a po prechode by malo blikať
osvetlenie.

Starosta tiež informoval o vyhlásenej výzve podpredsedu vlády Richarda Rašiho, 
kde je alokácia 50 tis.€ - z ktorej by chcel žiadať na rekonštrukciu prístupovej 
cesty ku kaštieľu Andrássyovcov, v rámci ktorej by došlo k rozšíreniu prístupovej 
cesty z hlavnej cesty, urobili by sa odvodňovacie žľaby a spevnila by sa 
parkovacia plocha...

Ing. Miloslav Gál by chcel na Stromíši postaviť Útulňu pre turistov, ktorá by bola 
na červenej turistickej značke. Obec by mala dať vyhotoviť geometrický plán a 
získať pozemok od Lesov SR. Ide o zrub, ktorý by bol otvorený pre turistov, mohli
by tam prenocovať, skryť sa pred dažďom, oddýchnuť si.

Starosta informoval o zatiaľ zapožičanom novom prístroji na hlásenie správ od 
spoločnosti MK hlas.

Mgr. Marian Kušnier - informoval o vydaní rusadelného čísla Vlachovských 
novín, tešia ho nové rubriky ako Receptár starých materí, príspevky od rodákov 
z Vlachova. Informoval, že roznášanie ďalšieho čísla novín bude týždeň pred 
jarmokom. Informoval o dobrej spolupráci s fotografom Dušanom Černajom. 
Posledný termín na zaslanie článkov do ďalšieho čísla je 17. júl 2019. Oslovil 
ďalších mladých ľudí - Veroniku Polákovú, Kláru Vargovú, Petra Gecelovského 
a iných, aby prispievali článkami do novín. Škoda, že nemáme viac takých 
občanov ako Štefan Bendík, Mária Lešková a Mária Ivanová - ktorí píšu články zo
života. Ľutuje, že nemá informácie o aktuálnych akciách v obci.

Marek Adami sa informoval, či Slovak Telekom ide meniť stĺpy v obci, lebo sú 
označené farbou. Navrhuje, aby boli upozornení na ich upratanie.

Emil Gál sa informoval, že kde sa dáva seno, ktoré je popri ceste. Starosta 
informoval, že na kopu na bioodpad.

Štefan Bendik má požiadavku na pretiahnutie internetového kábla pre Pasienkovú 
spoločnosť, lebo od 1.7.2019 musia prejsť na e-kasu.



       

Vo Vlachove, 24.06.2019
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

                                                                                                      –––––––––––––––––––
              Ing. Peter Pakes

                                                                                                                    starosta obce

Overovatelia zápisnice:

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

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



                                                 Uznesenie č. 37/2019
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

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 4. zasadnutia OZ 

Program:

1.   Otvorenie
      a) Voľba návrhovej komisie
      b) Určenie overovateľov zápisnice
      c) Určenie zapisovateľa
2.  Kontrola uznesení.
3.  Prerokovanie prefinancovania schváleného projektu PPA „Rekonštrukcia    
     kultúrneho domu vo Vlachove“ formou refundácie,
4.  Prerokovanie odpredaja časti pozemku č. 3137/7 Ondrejovi Hajdúkovi,    
     Osloboditeľov   
     185, 049 24  Vlachovo podľa predloženého geometrického pánu,
5.   Prerokovanie odpredaja časti pozemku č. 3097 Jánovi Hlaváčovi, Kamenná 139/34,  
     049 24 Vlachovo podľa predloženého geometrického plánu.
6.  Schválenie Záverečného účtu obce 2018 a celoročného hospodárenia obce za rok  
     2018.
7.  Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
8.  Správa audítora za rok 2018.
9.   Zásady kontrolnej činnosti v obci.
10. Rozšírenie kamerového systému v obci Vlachovo.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 38/2019
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

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: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 39/2019
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

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 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 40/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu  3.  Prerokovanie    prefinancovania  schváleného  projektu  PPA  „Rekonštrukcia  
kultúrneho domu vo Vlachove“ formou refundácie



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

prefinancovanie schváleného projektu PPA „Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vlachove“
formou refundácie
 

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

:          

          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 41/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu  4.  Prerokovanie    odpredaja  časti  pozemku  č.  3137/7  Ondrejovi  Hajdúkovi,  
Osloboditeľov 185, 049 24 Vlachovo podľa predloženého geometrického plánu,



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 odpredajom časti pozemku č. 3137/7 Ondrejovi Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  
Vlachovo podľa predloženého geometrického plánu.

Hlasovanie:
Za:
Proti: 2 Ing. Viliam Klobušník, Ing. Andrea Hajdúková

Zdržal sa: 3 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 42/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu 5. Prerokovanie    odpredaja časti pozemku č. 3097 Jánovi Hlaváčovi, Kamenná  
139/34, 049 24 Vlachovo podľa predloženého geometrického plánu
 



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

zmenu uznesenia č. 20/2013 zo dňa 22.10.2013  bode B6 o odpredaji pozemku v
katastrálnom území Vlachova, evidovanú na LV č. 1072 diel 12, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 36 m2,  zameraný z pozemku registra  E KN s parcelným
číslom  3097,  zastavaná  plocha  a  nádvorie  o  výmere  2664  m2,  na  základe
geometrického plánu č. 5/2013, vyhotoviteľa Ing. Jaroslava Palacka, Gočovo 131,
úradne overeného Správa katastra Rožňava, dňa 08.08.2013.  S účinnosťou nového
uznesenia od 24.06.2019.

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 43/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu 6. Schválenie Záverečného účtu obce 2018 a     celoročného hospodárenia obce za  
rok 2018.



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

s c h v á l i l o

Záverečný účet obce 2018 a celoročné hospodárenie obce za rok 2018.

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 44/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

 



 K     bodu 7. Správa hlavného kontrolóra a     stanovisko k     Záverečnému účtu za rok 2018.  

  

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

  

b e r i e   n a   v e d o m i e

  správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 45/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 8. Správa audítora za rok 2018  



  

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

správu audítora za rok 2018 k účtovnej závierke obce Vlachovo.

 
Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 46/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________

 



 K     bodu 9. Schválenie Zásad kontrolnej činnosti v     obci Vlachovo.  

  

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

      Zásady kontrolnej činnosti v obci Vlachovo.

 
Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 47/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019

___________________________________________________________________________



 
 K     bodu   10. Rozšírenie kamerového systému obce  

  

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

  

s ú h l a s í

      s rozšírením kamerového systému v obci Vlachovo.

 

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:

   Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019

Uznesenie č. 48/2019 
z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 24.06.2019



___________________________________________________________________________

 
 K     bodu   12. Rôzne  

  

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

  

u k l a d á

štatutárnemu zástupcovi  ZŠ s MŠ  Vlachovo Mgr. Ľubomírovi  Hlaváčovi predkladanie 
štvrťročných výstupov o príjmoch a výdavkoch a o čerpaní rozpočtu prenesených a 
originálnych kompetencií starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.

 

Hlasovanie:
Za: 5 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 2 Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 24.06.2019
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