
Zápisnica z     6. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa  

29. októbra 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.   Vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pre individuálnu výstavbu rodinných
     domov v sektore č. 9 územného plánu obce.
4.   Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.
5.   Prerokovanie žiadosti od Petra Ujházyho, bytom Vlachovo – Maša 5 o odkúpenie  
      obecného pozemku, parcela číslo 468/3.
6.   Prerokovanie výzvy na vybudovanie nabíjacej stanice na elektromobily.
7.   Rôzne
8.   Diskusia:
      a) Prerokovanie žiadosti o výmenu podlahovej krytiny v budove pošty od prenajímateľa  
          priestorov Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica.
      b) Informačná správa o prenájme kúpaliska.
9.  Záver                                                                 
                                                                                                                     

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov a členov komisií. Kontrolórka obce Ing. Zuzana 
Štefániková požiadala o doplnenie do bodu 7 - Schválenie Smernice č. 1/2019 o 
prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Marek Adami požiadal o doplnenie do 
bodu 8 - Správa finančnej komisie a bod 8 diskusia - sa presúva do bodu 9.

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

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Bc. Juraj Kováč , za overovateľov Ing. 
Andrea Hajdúková a Emil Gál a za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická. 

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

2. Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí:

- Vzalo  na  vedomie  správu  o činnosti  ZŠ  s MŠ  Vlachovo  za  školský  rok
2018/2019,



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

- Schválilo úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2019 podľa predloženého návrhu.
- Sa  uznieslo  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.

- Vzalo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2018 podľa predloženého 
návrhu.

- Vzalo na vedomie Organizačný poriadok obecného úradu obce Vlachovo 
podľa predloženého návrhu.

- Vzalo na vedomie Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice vo 
Vlachove.

- Schválilo štatút obecnej knižnice vo Vlachove podľa predloženého návrhu.

- Nesúhlasilo s odpredajom časti pozemku č. 3137/6 Ondrejovi Hajdúkovi, 
Osloboditeľov 185, Vlachovo.

- Súhlasilo s vyradením Citroena Jumpera z majetku obce a z evidencie vozidiel.

3. Vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pre individuálnu výstavbu 
rodinných domov v sektore č. 9 územného plánu obce .

Starosta informoval o snahe obce vysporiadať pozemky vo vlastníctve občanov 
nad hornými bytovkami, ktoré budú následne  využité ako stavebné pozemky. Ing. 
Šišoláková už začala v tejto veci konať a oslovila všetkých majiteľov pozemkov 
listom, v ktorom v mene obce ponúka občanom možnosť predať svoje pozemky. 
Niektoré kladné odpovede sa jej už vrátili a do zmluvy o predaji potrebuje uviesť 
presné stanovisko obecného zastupiteľstva.

Všetci poslanci (7 poslanci) schválili kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v k.ú. Vlachovo uvedených na listoch vlastníctva.

4. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2018.

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 
2018 tvorí prílohu zápisnice.

Poslanci (7 poslancov) vzalo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

5. Prerokovanie žiadosti od Petra Ujházyho, bytom Vlachovo – Maša 5 
o odkúpenie obecného pozemku, parcela číslo 468/3.

Starosta informoval o žiadosti od Petra Ujházyho o odkúpenie pozemku č. 468/3. 
Obecné zastupiteľstvo podrobne analyzovalo predmetný pozemok.   



                 Ide o pozemok nachádzajúci sa na Maši vo vlastníctve obce, ktorý je dlhodobo   
                 využívaný rodinou pána Ujházyho, dokonca má na ňom postavené aj nejaké 
                 stavby. Poslanci súhlasili s odpredajom pozemku č. 468/3 vo výmere 803 m2 v 
                 sume 1,50 € za m2 v k.ú. Vlachovo.

           Všetci poslanci (7 poslanci) súhlasili s odpredajom pozemku pánovi Petrovi    
           Ujházymu, bytom Vlachovo - Maša 5, číslo 468/3 v k.ú. obce Vlachovo vo 
           výmere 803 m2 v sume 1,50 € za m2.

6. Prerokovanie výzvy na vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily.

Starosta informoval o jeho pláne vybudovať v obci nabíjaciu stanicu pre 
elektromobily. Chcel by túto stanicu umiestniť dole na námestí - Poly Mlynárky. 
Stanica by slúžila pre budúcnosť na nabíjanie elektromobilov. Išlo by o inovatívnu 
možnosť pre našu obec, čím sa Vlachovo dostalo na mapu obcí, ktoré sa snažia 
myslieť environmentálne. 

Všetci poslanci (7 poslancov) neschvaľujú predloženie žiadosti na 
vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily.

7. Schválenie Smernice č. 1/2019 o prijímaní a vybavovaní oznámení o 
protispoločenskej činnosti a na ochranu oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti

Ing. Zuzana Štefániková informovala o potrebe schváliť Smernicu o prijímaní a 
vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti, ako trestné činy korupčnej činnosti, trestné činy , kde je
trest odňatia slobody vyšší ako 3 roky, priestupky a iné. Zodpovednou osobou je 
kontrolór. Nadradeným úradom je Úrad na ochranu oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti. Podnety je možné podávať poštou, resp. elektronicky 
na kontrolor@vlachovo.eu. Podaný oznam poštou nesmie byť otvorený 
zamestnancami, na obálke musí byť uvedené – „Neotvárať - oznámenie v zmysle 
zákona č. 54/2019 Z.z.“ Smernica tvorí prílohu tejto zápisnice.

Všetci poslanci (7 poslancov) schválili Smernicu č. 1/2019 o prijímaní a 
vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 8.   Správa finančnej komisie

Správu predložil predseda finančnej komisie Marek Adami a táto tvorí prílohu 
zápisnice. Hlavnými bodmi bolo čerpanie rozpočtu k októbru 2019 a príprava rozpočtu
na roky 2020-2022. Ušetrené finančné prostriedky boli na energiách plyn - 4125 €, 
elektrina 1121 €. Vysoká faktúra bola za energie v Mlyne. Upozornil na veľmi vysoké 
faktúry za odvoz odpadu, v priemere 2800 €/mesačne. Po úprave rozpočtu a jeho 
navýšení z 19 tis. na 24 tis. na položke vývoz odpadu, pravdepodobne bude aj táto 
suma nedostatočná. Starosta informoval o podaní výpovede zo zmluvy firme Brantner.



Minulý týždeň si dal auto prevážiť na váhe na PD, kde sa zistila váha necelé 3 tony. 
Fakturované boli oveľa vyššie tony za vývoz.

Štefan Bendík - navrhol pravidelnú kontrolu, každú stredu by mal niekto ísť s firmou a
auto prevažovať. Taktiež upozornil na obsah veľkokapacitných kontajnerov. 

Finančná komisia odporúča do konca roka úsporné finančné opatrenia. Keďže boli 
vysoké spoluúčasti obce na projektoch realizovaných tento rok a to v celkovej sume 
28110 € z vlastných finančných prostriedkov.

Štefan Bendik upozornil na obavu z veľkej prívalovej vody, ktorá by mohla 
zlikvidovať celú Kúpeľnú ulicu. Navrhuje vybudovať v Riešici, niekde pri bani veľkú 
zádržnú hrádzu, ktorá by zachytila prívalovú vodu už nad dedinou.

K budúcoročnému rozpočtu 2020 - ZŠ s MŠ žiada o navýšenie rozpočtu o 14 tis. €

Finančná komisia žiada riaditeľa ZŠ o podklady a podrobný rozpis nákladov. Ďalej 
navrhuje nainštalovať v kotolni ZŠ termostaty na reguláciu kúrenia.

Správa tvorí prílohu zápisnice.

a) Prerokovanie žiadosti o výmenu podlahovej krytiny v budove pošty od prenajímateľa 
priestorov Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica.

Starosta informoval o nutnosti výmeny podlahovej krytiny v budove pošty. V súčasnosti je 
v miestnosti linoleum, ktoré je na viacerých miestach poškodené a klientom hrozí aj ublíženie 
na zdraví. Taktiež má v pláne aj výmenu okien na budove. Uvedené finančné požiadavky 
budú zohľadnené v rozpočte na rok 2020.

b) Informačná správa o prenájme kúpaliska 

Starosta informoval, že ho oslovil majiteľ hotelového komplexu Miraja pri Lučenci, že by mal
záujem o kúpu areálu kúpaliska. Kde by chcel vybudovať moderné kúpalisko. Predbežne sa 
jednalo len o odpredaji, pretože investovať tak veľkú sumu do prenajatého pozemku investor 
nechce. Odpredaj pozemku sa musí riadiť zákonom o majetku obcí. Preto je potrebné osloviť 
znalca nehnuteľností, ktorý by určil všeobecnú hodnotu majetku. Poslanci poverili starostu 
ďalším jednaním.

9. Diskusia

Starosta informoval o pridelení ďalšieho hasičského vozidla Iveca pre DHZ, takže hasičská 
technika v našej obci je dostatočne modernizovaná.

Jaroslav Mihók - upozornil, že občania nie sú informovaní o zatvorení pošty.

Ing. Viliam Klobušník sa informoval o vysporiadaní pozemkov na cintoríne. V akom stave to 
je. Starosta informoval, že Tomáš Neubauer ako oslovený geodet na začiatku procesu stále 
nedokončil geometrický plán, ktorý je nutný k odpredaju a kúpe pozemkov. Oslovil preto 
geodeta Jaroslava Palacka nakoľko Tomáš Neubauer nekoná.



Marian Kušnier - informoval o článkoch do Vlachovských novín - zajtra sa budú tlačiť, 
skladať a roznášať sa budú vo štvrtok. Pochválil 75. výročie SNP. Vychválil organizáciu a 
priebeh  Dní obce Vlachovo. Upozornil, že lampa pri dolnej zastávke nesvieti.

Ing. Zuzana Štefániková sa informovala ohľadom preukazu vo výške 15.tisíc od Wifi4you. 
Starosta informoval, že do toho nejdeme, lebo dotácia zahŕňa samotnú realizáciu projektu, ale 
mesačne potom podľa predloženej ponuky treba platiť provajderovi zhruba 300 €. Čo je 
nerentabilné.

Starosta informoval o pilotnom programe na zavádzanie optického kábla v obci. V týchto 
dňoch to VSD realizuje v subdodávke FreeZone, ktorá to bude aj prevádzkovať.

Marek Adami  - požiadal o výrub orecha na ulici Novej, pri Ing. Ľubošovi Gálovi, ktorý sa 
nebezpečne nakláňa a dotýka sa elektrického vedenia.

Vo Vlachove, 29.10.2019
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

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

                                                                                                                    starosta obce

Overovatelia zápisnice:

      Ing. Andrea Hajdúková                     ......................................................

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



                                                 Uznesenie č. 62/2019
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

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 6. zasadnutia OZ 

Program:

1.   Otvorenie
      a) Voľba návrhovej komisie
      b) Určenie overovateľov zápisnice
      c) Určenie zapisovateľa
2.   Kontrola uznesení.
3.   Vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pre individuálnu výstavbu rodinných
     domov v sektore č. 9 územného plánu obce.
4.   Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.
5.   Prerokovanie žiadosti od Petra Ujházyho, bytom Vlachovo – Maša 5 o odkúpenie  
      obecného pozemku, parcela číslo 468/3.
6.   Prerokovanie výzvy na vybudovanie nabíjacej stanice na elektromobily.
7.   Schválenie Smernice č. 1/2019 o prijímaní a vybavovaní oznámení o    
      protispoločenskej činnosti a na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
8.   Správa Komisie financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu
9.   Diskusia:
      a) Prerokovanie žiadosti o výmenu podlahovej krytiny v budove pošty od prenajímateľa  
          priestorov Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica.
      b) Informačná správa o prenájme kúpaliska.
10.  Záver                                                                 

Hlasovanie:
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník,Denisa Vargová, Bc.  

Juraj Kováč,  Ing. Andrea Hajdúková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                               Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 29.10.2019



Uznesenie č. 63/2019
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

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 Bc. Juraja Kováča

za overovateľov zápisnice: Ing. Andreu Hajdúkovú a Emila Gála 

za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Denisa Vargová, Bc.  

Juraj Kováč , Ing. Andrea Hajdúková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán

Nehlasovali:
    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.10.2019



Uznesenie č. 64/2019
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

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 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za: 7 Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Denisa 

Vargová, Bc.  Juraj Kováč, Ing. Andrea Hajdúková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

    Potrebné kvórum :          

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 29.10.2019



Uznesenie č. 65/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu  3.  Vysporiadanie  vlastníctva  k     nehnuteľnostiam  pre  individuálny  výstavbu  
rodinných domov v     sektore č. 9 územného plánu obce  

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

kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa  v kú. Vlachovo vedených na listoch vlastníctva a to
nasledovne:

List vlastníctva Parcelné číslo Výmera v m2 druh pozemku
401 2592 2601 orná pôda
401 2593 2097 orná pôda
709 2594 4119 orná pôda

1013 2598/ 1 2065 orná pôda
478 2598/ 2 2065 orná pôda
719 2599/ 1 1975 orná pôda
842 2599/ 2 1975 orná pôda
585 2600 2244 orná pôda
616 2601 2309 orná pôda
992 2602 2075 orná pôda
847 2603 2180 orná pôda
275 2611 1924 orná pôda
498 2610 1874 orná pôda
864 2609 2021 orná pôda
614 2608 1985 orná pôda
773 2607/ 2 2114 orná pôda
856 2607/ 1 2113 orná pôda

spolu výmera: 37736

Vlastníkom jednotlivých pozemkov uvedených na listoch vlastníctva  bude vyplatená kúpna
cena v celkovej hodnote 18868 € za celkovú výmeru 37736 m2 .

Zdôvodnenie: 

Uvedené parcely sa nachádzajú v tesnej blízkosti obytných domov, kde časť pozemkov obec
vlastní.  S ohľadom  na  osobitný  zreteľ,  ktorý  je  zdôvodnený  potrebou  vytvoriť  stavebné



pozemky pre možnú individuálnu výstavbu nových rodinných domov  v súlade s územným
plánom obce v sektore č.9 a s predpokladom, že dôjde k omladeniu obce príchodom mladšej
generácie.  Za  týmto  účelom  obecné  zastupiteľstvo  súhlasí  s majetkovo  právnym
vysporiadaním uvedených pozemkov.

 

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 29.10.2019



Uznesenie č. 66/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu 4. Správa nezávislého audítora z     auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok  
2018.

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 nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

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 29.10.2019



Uznesenie č. 67/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu  5.  Prerokovanie  žiadosti  od  Petra  Ujházyho,  bytom  Vlachovo  –  Maša  5  
o     odkúpenie obecného pozemku, parcela číslo 468/3.  
 

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

odpredaj pozemku s parcelným číslom 468/3 v k.ú. obce Vlachovo, Petrovi Ujházymu, nar.
16.06.1948, rč:  480616/708 bytom Vlachovo Maša 5/4,  v cene 1,50 € za 1m2 v celkovej
výmere 803 m2.
    Obec odpredáva pozemok v zmysle §9a ods. 8 písm. b zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Nehnuteľnosť sa nachádza vedľa pozemku, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a využítím 
tvoria neoddeliteľný celok. Zároveň kupujúci predmet prevodu dlhodobo využíva, stará sa oň 
a zveľaďuje ho.

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 29.10.2019



Uznesenie č. 68/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

K     bodu 6. Prerokovanie výzvy na vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily  

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

n e s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v obci
Vlachovo“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pod-
poru budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc;

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z cel-
kových oprávnených výdavkov v sume 300 €;

- kód výzvy: č. 18409/2019-4210-36886.

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 29.10.2019



Uznesenie č. 69/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 7. Schválenie Smernice č. 1/2019 o prijímaní a vybavovaní oznámení o   
protispoločenskej činnosti a na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

  

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

Smernicu č.  1/2019 o prijímaní  a vybavovaní  oznámení  o protispoločenskej  činnosti  a na
ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

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 29.10.2019



Uznesenie č. 70/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 8. Správa Komisie financií, obchodu, služieb a     cestovného ruchu   

  

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 Komisie financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu o čerpaní aktuálneho rozpočtu
obce.

 
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 29.10.2019



Uznesenie č. 71/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 9a. Prerokovanie žiadosti o     výmenu podlahovej krytiny v     budove pošty od   
prenajímateľa priestorov Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

  

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 výmenou podlahovej krytiny v budove pošty. Uvedené náklady budú zohľadnené v rozpočte
na rok 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 29.10.2019



Uznesenie č. 72/2019 
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo

zo dňa 29.10.2019

___________________________________________________________________________

 

 K     bodu 9b.   Informačná správa o     prenájme kúpaliska.  

  

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 o prenájme kúpaliska.

 
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 29.10.2019
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