
Zápisnica z     5. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa  

06. augusta 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.   Správa o činnosti ZŠ s MŠ Vlachovo za školský rok 2018/2019.
4.   Prerokovanie návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo o zvýšení počtu tried na dve –  
      dvojtriedka.
5.   Úprava rozpočtu obce č. 1 za rok 2019.
6.   Schválenie VZN o určení výšky mesačného príspevku v základnej škole s materskou 
      školou a v školských zariadeniach zriadených obcou a o zápise detí do 1. ročníka 
      základnej školy.
7.   Výročná správa obce za rok 2018.
8.   Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu. 
9.   Prerokovanie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice vo Vlachove.
10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice.
11. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Ondrejovi Hajdúkovi,  
      Osloboditeľov  185, 049 24  Vlachovo. 
12. Prerokovanie darovania Citroena Jumpera v zostatkovej cene 0€ Pozemkovému 
      spoločenstvu.
13. Rôzne
14. Diskusia:
      a) Kniha Štefana Bendika
      b) Oprava plota v „Uliške“
15. Záver                                                                 
                                                                                                                     

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov a členov komisií, riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Ľubomíra 
Hlaváča a Mgr. Evu Klementovú. Ospravedlnil kontrolórku, ktorá sa nemôže 
zúčastniť zasadnutia a poslankyňu Ing. Andreu Hajdúková, ktorá príde trochu 
neskôr.  Informoval o programe zastupiteľstva tak, ako bol zaslaný v pozvánke. 
Mgr. Eva Klementová požiadala o presunutie bodu 11 na začiatok, aby sa mohla 
vyjadriť.

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 5. zasadnutia OcZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Viliam Klobušník , za 
overovateľov Denisa Vargová a Miloslav Ďurán a za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a 
Ing. Viliama Klobušníka, za overovateľov zápisnice Denisu Vargovú a Miloslava 
Ďurána,  za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.



2. Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí:

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

- Nesúhlasilo  s  odpredajom  časti  pozemku  č.  3137/7  Ondrejovi  Hajdúkovi,
Osloboditeľov 185, 049 24.  

- Schválilo 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.

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

- Vzalo  na  vedomie  správu  hlavného  kontrolóra  a stanovisko  k Záverečnému
účtu za rok 2018.

- Schválilo správu audítora za rok 2018 k účtovnej závierke obce Vlachovo.
- Schválilo Zásady kontrolnej činnosti v obci Vlachovo.

- Súhlasilo s rozšírením kamerového systému v obci Vlachovo.

- Uložilo 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.

3. Správa o činnosti ZŠ s MŠ Vlachovo za školský rok 2018/2019.

Správu o činnosti ZŠ s MŠ Vlachovo za školský rok 2018/2019 podal riaditeľ 
školy Mgr. Ľubomír Hlaváč. Počet detí v ZŠ bol 21 detí, v MŠ 13 detí. Počet učite-
ľov 5. Od septembra 2019 bude počet žiakov 24 zapísaných. Aj nasledujúce roky 
by mala byť stúpajúca tendencia, teda pribúdanie žiakov. Z toho dôvodu žiada o 
rozšírenie školy na dvojtriedku. Zhodnotil výchovnovzdelávacie výsledky, té-
maticko-výchovno-vzdelávacie plány a vyzdvihol športové a matematické úspechy
našich žiakov. Informoval, že momentálne sa upratuje  po prerábaní kuchynky a 
šatní, budú nové skrinky v MŠ aj v ZŠ. Pripravil prezentáciu o aktivitách žiakov 
počas školského roka. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. Podľa riaditeľa finančné
prostriedky na originálne kompetencie nepostačujú a požaduje ich navýšenie.

Všetci poslanci (7 poslanci) vzali na vedomie správu o činnosti ZŠ s MŠ 
Vlachovo za školský rok 2018/2019.

4. Prerokovanie návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo o zvýšení počtu tried na 
dve – dvojtriedka.



Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval, že od septembra 2019 by mali pribudnúť 3 žiaci, 
znamenalo by to teda 625 € mesačne na žiaka. Navrhuje, aby sa všetky predmety 
učili dvojtriedne, teda aj výchovné. Podľa neho by došlo k navýšeniu platu pre 
novú učiteľku o 400 €, ale malo by to stačiť. Minulý rok sa upravila doba v druži-
ne o 30 min., aj to treba zaplatiť.  Emil Gál sa informoval, že sa plánuje urobiť 
dvojtriedku, čo schvaľuje, ale nerozumie, či chce zamestnať aj ďalšiu pracovnú 
silu? Riaditeľ informoval, že Kičurová by bola učiteľkou v 1. a 2. ročníku, riaditeľ 
by učil na skrátený úväzok v 3. a 4. ročníku a nová pani učiteľka by učila v 3. a 4. 
ročníku ďalšie hodiny a robila by vychovávateľku. Úväzok vychovávateliek bude 
od septembra len 25 hodín, doteraz bol 27 hodín. 
Mgr. Marian Kušnier sa informoval, či škola plánuje obnovu informačných tabúľ, 
ktoré boli v obci. Riaditeľ informoval, že ten náučný chodník bol dobrá vec, ale 
vplyvom poveternostných podmienok tabule sa zničili a s jeho obnovou nepočíta.
Miloslav Ďurán sa zaujímal, že budúci rok nastúpi do školy len 1 žiak z Vlachova 
a 2 z Gočova. Upozornil, že minule hovoril, že bude oslovovať rodičov, aby si dali
deti do školy do Vlachova. Chcel by vedieť, aké mal úspechy, ktoré školy 
navštívil, koľko rodičov oslovil? 
Poslanci (7poslancov) súhlasili so zriadením dvojtriedky od školského roka 
2019/2020, pri počte zapísaných min. 24 žiakov.

5. Úprava rozpočtu obce č. 1 za rok 2019.

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 za rok 2019 predložila ekonómka obce Mgr. Jana
Teplická a tento tvorí prílohu zápisnice. Uvedený návrh úpravy rozpočtu bol 
prerokovaný na Komisii financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu dňa 
31.07.2019, kde boli pripomienkované len položky na odvoz odpadu. Uvedené 
navýšenie považujú za veľmi vysoké a navrhujú sa opätovne stretnúť k tejto téme 
– vývozu odpadu. Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 za rok 2019 bol schválený. 
Starosta navrhol navýšiť položku ŠJ o 2159 € a zároveň znížiť položky na obci na 
tovaroch a službách o 1159 a na položke DS o 1000 - tovary a služby. Finančná 
komisia navrhla prepočítať faktúry za odvoz a uskladnenie odpadu, nakoľko sa 
zvýšili poplatky za uskladnenie odpadu. Upravený rozpočet bude v nasledovnej 
výške: rozpočet príjmov: 997622,15 € a rozpočet výdavkov: 990608,88 €.

           Všetci poslanci (7 poslanci) schválili úpravu rozpočtu obce č. 1 za rok 2019   
           podľa pripomienok.

6. Schválenie VZN o určení výšky mesačného príspevku v základnej škole 
s materskou školou a v školských zariadeniach zriadených obcou a o zápise 
detí do 1. ročníka základnej školy.

Návrh VZN pripravila a predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická a tento bol 
prerokovaný v Komisii financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu dňa 
31.07.2019, kde členovia navrhli zvýšiť poplatky v MŠ a ŠKD o 2 €. Poplatky za 
stravné sú uvedené na základe VZN obce Nižná Slaná odkiaľ sa do ZŠ s MŠ 
Vlachovo dováža strava. Návrh je doplatok pre zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje 
posledný ročník MŠ a má nárok na dotáciu vo výške 0,25 €.



Všetci poslanci (7 poslancov) schválilo VZN o určení výšky mesačného 
príspevku v základnej škole s materskou školou a v školských zariadeniach 
zriadených obcou a o zápise detí do 1. ročníka základnej školy.

7. Výročná správa obce za rok 2018

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

8. Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu.

Organizačný poriadok obecného úradu tvorí prílohu zápisnice a poslanci ho vzali 
na vedomie.

9. Prerokovanie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice vo 
Vlachove.

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice vo Vlachove vzali poslanci na 
vedomie a tvorí prílohu tejto zápisnice.

10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice.

Štatút obecnej knižnice vo Vlachove schválilo obecné zastupiteľstvo a tvorí 
prílohu tejto zápisnice.

11. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti obecného pozemku č. 3137/6 
Ondrejovi Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  Vlachovo.

Starosta informoval o opätovne podanej žiadosti o odkúpenie pozemku pred 
rodinným domom od Mgr. Ondreja Hajdúka, Osloboditeľov 185, Vlachovo. 
Informoval, že na mieste bola aj stavebná komisia, ktorá to opätovne posúdila. Ing.
Viliam Klobušník informoval o stanovisku stavebnej komisie, ktorá neodporúča 
odpredaj uvedeného pozemku z dôvodu zamedzenia prístupu na okolité pozemky. 
Mgr. Eva Klementová informovala, že tiež nesúhlasia s predajom pozemku z 
dôvodu, že nebudú mať prístup na ich pozemok. Emil Gál si myslí, že na minulom 
zasadnutí sa na túto tému hovorilo už dosť.

Poslanci 5 nesúhlasili, 1 sa zdržal, 1 neprítomný. Odpredaj pozemku je definitívne 
zamietnutý.

12. Prerokovanie darovania Citroena Jumpera v zostatkovej cene 0 € 
Pozemkovému spoločenstvu Vlachovo.

Starosta informoval, že Pozemkové spoločenstvo prejavilo záujem o motor z 
Citroena Jumpera, ale starosta navrhol, formou darovacej zmluvy, celý automobil 
darovať Pozemkovému spoločenstvu.

Poslanci navrhli vyradiť Citroen Jumper z majetku obce a evidencie vozidiel a 
jeho následné zošrotovanie.



13. Rôzne

14. Diskusia

a) Kniha Štefana Bendíka

Starosta informoval o knihe, ktorú napísal pán Štefan Bendik a jej vyfinancovanie obcou. 
Náklad na túto knihu by bol cca vo výške 2500 €, išlo by o 140 stranovú knihu plnú 
fotografií. Starosta navrhol, aby pán Bendik požiadal v Rovene o vypracovanie cenovej 
ponuky na tlač knihy, aby sa obec vedela zariadiť a naplánovať jej vydanie v rozpočte obce.

b) Oprava plota v „Uliške“ 

Mgr. Martina Gdovinová si myslí, že tam nič vybetónovať netreba, navrhuje osadiť nové tyče 
a natiahnuť nové pletivo, žiada nahradiť aj ten drevený plot riadnym pletivom, cena za 
oplotenie by bola do cca 500 €.

c) Ing. Slavomír Labuzík - navrhol použiť financie na protipovodňové opatrenia na vyčistenie
potoka nad kúpaliskom. Treba ho urýchlene vyčistiť. Starosta napíše žiadosť o vyčistenie 
potoku Dolina na Povodie Rimava.

Štefan Bendik - informoval, že opravil kotol v KD a do konca týždňa by sa mohol kotol 
vyskúšať.

Bc. Juraj Kováč - informoval o probléme pri chodení ku Ľadovni po železnici. Navrhuje 
pohľadať projekt, kde sa rieši prístupová cesta s mostom cez rieku Slanú a jeho vybudovanie.

Mgr. Marian Kušnier - plánuje vydať jesenné číslo Vlachovských novín dňa 31. októbra 2019
a 13. októbra je uzávierka článkov.    

Vo Vlachove, 06.08.2019
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

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

                                                                                                                    starosta obce

Overovatelia zápisnice:

   Denisa Vargová                        ......................................................

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



                                                 Uznesenie č. 49/2019
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019



___________________________________________________________________________

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 5. zasadnutia OZ 

Program:

1.   Otvorenie
      a) Voľba návrhovej komisie
      b) Určenie overovateľov zápisnice
      c) Určenie zapisovateľa
2.   Kontrola uznesení.
3.   Správa o činnosti ZŠ s MŠ Vlachovo za školský rok 2018/2019.
4.   Prerokovanie návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo o zvýšení počtu tried na dve –  
      dvojtriedka.
5.   Úprava rozpočtu obce č. 1 za rok 2019.
6.   Schválenie VZN o určení výšky mesačného príspevku v základnej škole s materskou 
      školou a v školských zariadeniach zriadených obcou a o zápiste detí do 1. ročníka 
      základnej školy.
7.   Výročná správa obce za rok 2018.
8.   Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu. 
9.   Prerokovanie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice vo Vlachove.
10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice.
11. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Ondrejovi Hajdúkovi,  
      Osloboditeľov  185, 049 24  Vlachovo. 
12. Prerokovanie darovania Citroena Jumpera v zostatkovej cene 0€ Pozemkovému 
      spoločenstvu.
13. Rôzne
14. Diskusia:
      a) Kniha Štefana Bendika
      b) Oprava plota v „Uliške“
15. Záver                                                                 

Hlasovanie:
Za: 6 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník,Denisa 

Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                               Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 50/2019
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019



___________________________________________________________________________

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. Viliam Klobušník

za overovateľov zápisnice: Denisa Vargová a Miloslav Ďurán

za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za: 6 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Denisa 

Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 51/2019
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019



___________________________________________________________________________

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 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za: 6 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Denisa 

Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 52/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________



K     bodu 3. Správa o     činnosti ZŠ s     MŠ Vlachovo za školský rok 2018/2019  

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 o činnosti ZŠ s MŠ Vlachovo za školský rok 2018/2019.
 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

:          

          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 53/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________



K     bodu 4. Prerokovanie    návrhu riaditeľa ZŠ s     MŠ Vlachovo o     zvýšení počtu tried na  
dve - dvojtriedka

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

 s ú h l a s í
 

so zvýšením počtu tried na dve – dvojtriedka od školského roka 2019/2020.

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 54/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________



K     bodu 5. Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2019.  
 

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

úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2019 podľa predloženého návrhu. Rozpočet príjmov vo

výške 997622,15 € a rozpočet výdavkov vo výške 990608,88 €.

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 55/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019



___________________________________________________________________________

K     bodu  6.  Schválenie  VZN  o     určení  výšky  mesačného  príspevku  v     základnej  škole  
s     materskou školou a     v     školských zariadeniach zriadených obcou a     o     zápise detí do 1.  
ročníka základnej školy 

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 i e s l o

na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku v základnej
škole s materskou školou a v školských zariadeniach zriadených obcou a o zápise detí do 1.
ročníka základnej školy.

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 56/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019



___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 7. Výročná správa obce 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

Výročnú správu obce za rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 57/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________



 

 K     bodu 8. Prerokovanie Organizačného poriadku obecného úradu  

  

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

Organizačný poriadkok obecného úradu obce Vlachovo podľa predloženého návrhu.

 
Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 58/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019



___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 9.   Prerokovanie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice vo   
Vlachove.

  

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

      Knižničný a výpožičný poriadok obcenej knižnice vo Vlachove.

 
Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019

Uznesenie č. 59/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo



zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________

 
 K     bodu   10. Schválenie Štatútu obecnej knižnice  

  

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

      Štatút obecnej knižnice vo Vlachove podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Nehlasovali:

   Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019



Uznesenie č. 60/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________

 
 K     bodu   11. Prerokovanie žiadosti o     odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Ondrejovi   
Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  Vlachovo

  

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Vlachovo  podľa  §  11  ods.  4  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. 3137/6 Ondrejovi Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  
Vlachovo.

 

Hlasovanie:
Za: 5 Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  

Juraj Kováč

Proti:

Zdržal sa: 1 Marek Adami

Neprítomní: 1 Ing. Andrea Hajdúková

Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019



Uznesenie č. 61/2019 
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 06.08.2019

___________________________________________________________________________

 
 K     bodu   12. Prerokovanie darovania Citroena Jumpera v     zostatkovej cene 0€   
Pozemkovému spoločenstvu

  

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 vyradením Citroena Jumpera z majetku obce a z evidencie vozidiel.

 

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing. 

Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  Juraj Kováč

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

  

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 06.08.2019
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