
Zápisnica z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

11. decembra 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.   Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o NFP z rozpočtu   
      obce na rok 2020. 
4.   Vyúčtovanie dotácií za rok 2019. 
5.   Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. 
6.   Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 
7.    Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 
8.    VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné   
       stavebné odpady č. 03/2019. 
9.   Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2020. 
10. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Mg. Ondrejovi    
      Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  Vlachovo. 
11. Prerokovanie poplatkov za nájom obecných budov – kultúrny dom. 
12. Informačná správa Stavebnej komisie z obhliadky kotolne a kúrenia v budove ZŠ. 
13. Rôzne 
14. Diskusia: 
      - Informačná správa – znalecký posudok kúpaliska a odpredaj areálu. 
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 občanov Vlachova. Ospravedlnil neprítomnú poslankyňu Denisu 
Vargovú, ktorá je pracovne v zahraničí. Bc. Juraj Kováč požiadal o doplnenie do 
programu do bodu 13 - príprava obce na výstavbu/vybudovanie čistiarne 
odpadových vôd a kanalizácie, tento bod zároveň posúvame za bod 2. Starosta 
navrhol, aby bod 8, bol presunutý za bod 4. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 7. zasadnutia OcZ.  

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

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

2. Kontrola uznesení  



Obecné zastupiteľstvo na svojom 6. zasadnutí: 

 
- Schválilo kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Vlachovo vedených na 

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

- Vzalo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2018.   

- Schválilo odpredaj pozemku s parcelným číslom 468/3 v k.ú. obce Vlachovo, 
Petrovi Ujházymu, nar. 16.06.1948, bytom Vlachovo Maša 5/4, v cene 1,50 € 
za 1 m2 v celkovej výmere 803 m2. 

- Neschválilo predloženie žiadosti „Výstavba verejne prístupnej elektrickej 
nabíjacej stanice v obci Vlachovo“ v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických 
nabíjacích staníc, výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 
zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov v sume 300 €, kód 
výzvy: č. 18409/2019-4210-36886. 

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

- Vzalo na vedomie správu Komisie financií, obchodu, služieb a cestovného 
ruchu o čerpaní aktuálneho rozpočtu obce. 

- Súhlasilo s výmenou podlahovej krytiny v budove pošty. Uvedené náklady 
budú zohľadnené v rozpočte na rok 2020. 

- Vzalo na vedomie informačnú správu o prenájme kúpaliska. 
 
13. Príprava obce na výstavbu/vybudovanie čistiarne odpadových vôd a 
kanalizácie 
Mgr. Juraj Kováč informoval o ekologickej katastrofe, ktorá nám hrozí. Z 
vyšného konca sa na nižný koniec valí špina, fekálie. Potok je veľmi 
znečistený, tak isto aj horný rybník je septikom pre obyvateľov. Ul. kpt. 
Nálepku nazývajú "smradľavou ulicou". Taktiež sú zašpinené aj mokrade, 
všetky jarčeky v okolí, polia. Občania vypúšťajú septiky na polia a záhrady, 
dedinou sa šíri hrozný zápach. Situácia je vážna. Občan sa bráni a pomáha si 
ako vie, ale je to veľmi finančne náročné. Dlho sa čakalo na vyhlásenie výzvy. 
Doteraz boli vyhlásené výzvy len pre obce nad 2000 obyvateľov. Momentálne 
bola vyhlásená výzva číslo B/1 na financovanie vybudovania kanalizácií. Prvé 
kolo je do 31.12.2019. Alokácia je 500 mil. € z Environfondu. Obec musí byť 
pripravená, musí mať pripravenú projektovú dokumentáciu. Navrhujú vyhlásiť 
vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci ako nevyhnutné a prioritné a urýchlene 
začať s prípravou projektovej dokumentácie. Oslovil občanov z nižného konca, 
ktorí sú týmto problémom ohrozovaní. Požadujú upraviť rozpočet obce na roky 
2020-2022, zároveň Environfond poskytuje aj pôžičku splatnú 5 až 15 rokov. 
Aj občan Štefan Kušnier, ktorý sa práve prisťahoval do obce požaduje 
vybudovanie ČOV.  
Starosta vysvetlil, že so všetkým súhlasí, dokonca napísal aj dosť tvrdý článok 
do novín, ale vyjde až v ďalšom čísle. Občania vypúšťajú výkaly na záhrady. 



Situácia je podľa neho veľmi čudná, dokonca si občania vypúšťajú jeden 
druhému na záhrady, hlavne počas dažďa. Podľa neho kanalizáciu v obci určite 
potrebujeme. Informoval, že spolufinancovanie obce je 5%, pozitívne je 
financovanie cez pôžičku z Environfondu pri úrokovej sadzbe 0,01%. 
predpokladá náklady obce z vlastných zdrojov vo výške 80 tis.€ a projektová 
dokumentácia v sume 20 tis. €. Navrhuje vybudovanie komplexnej kanalizácie 
s vlastnou ČOV. Taktiež je potrebné prevádzku ČOV vyfinancovať. Otázka je 
odkiaľ vziať 20 tis. na PD. Vysúťaženie PD trvá cca 3 týždne, realizácia PD 
cca 6 mesiacov, následne je potrebné územné a stavebné konanie a aj VO, 
ktoré musí ísť do Vestníka, nakoľko ide o zákazku s vyššou hodnotou.  
Ing. Slavomír Labuzík - si myslí, že Vodozádržné opatrenia s oddychovou 
zónou nemajú význam, kým nie je urobená kanalizácia v obci, lebo všetko sa 
dostáva do rybníka. Sú tam obrovské nánosy odpadu. Domové čističky 
nepovolia bez dostatočného recipientu - silného zdroja vody. 
Štefan Bendík - si myslí, že proti tomuto sa nedá nič namietať. Toto je 
obrovský problém, s ktorým sa obec borí už dlhé roky 
 Ing. Viliam Klobušník - informoval, že bol pripravený projekt na vybudovanie 
ČOV a kanalizácie a či by nebolo dostačujúce ho využiť a len aktualizovať. 
Starosta navrhuje navýšiť úver v SZRB o 25 tis. € a tieto použiť na 
financovanie PD na vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Vlachovo. 
Všetci poslanci (6 poslanci) požiadali starostu o jednanie vo veci navýšenia 
úveru zo SZRB o 25 tis. na financovanie PD kanalizácie a ČOV. Následne 
dôjde k obstaraniu PD a ďalším krokom. 

3. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o NFP 
z rozpočtu obce na rok 2020.  

Hlavná kontrolórka informovala o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z 
rozpočtu obce na rok 2020, ktoré boli prijaté 4. Žiadosti boli prijaté od VMS, 
Motocrossový klub Vlachovo, OZ Stromíš a ECAV Vlachovo. V rozpočte obce na 
rok 2020 sú navrhnuté dotácie vo výške - VMS - 500 €, Motocross - 500 €, OZ 
Stromíš - 1000 € a ECAV - 500 €. Výšku dotácií schvaľuje zastupiteľstvo. 
Následne je s jednotlivými žiadateľmi uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu. Táto informačná správa HK tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslanci) vzali na vedomie informačnú správu hlavnej 
kontrolórky o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce na rok 
2020. Poslanci schválili dotácie pre rok 2020 pre OZ Stromíš vo výške 1000 €, 
ECAV Vlachovo - 500 €, Motocross team - 500 € a Motosport team - 500 €. 

4. Vyúčtovanie dotácií za rok 2019. 
 
Hlavná kontrolórka informovala o vyúčtovaní poskytnutých dotácií v roku 2019. 
Vyúčtovanie podali všetci príjemcovia dotácií. Všetci žiadatelia splnili všetky 
podmienky prijatia a nemusia vracať FP do konca roka. Kontrolórka konštatuje, že 
vyúčtovania sú v poriadku. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 
 



Poslanci (6 poslancov) vzalo na vedomie vyúčtovanie dotácií poskytnutých 
z rozpočtu obce za rok 2019. 
 

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. 
 

Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 predložila ekonómka obce Mgr. Jana 
Teplická a tento tvorí prílohu zápisnice. Rozpočet bol prerokovaný v Komisii 
financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu dňa 04.12.2019 a zverejnený na 
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 25.11.2019. 
Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval o finančnej situácii v ZŠ.  
Emil Gál upozornil na havarijný stav kotolne. 
Marek Adami informoval, že na finančnej komisii sa dohodlo, že bude 
vypracovaná smernica o evidencii majetku, nakoľko suma 1700 € je veľmi vysoká 
suma na zaradenie priamo do spotreby. Finančná komisia navrhuje urobiť 
inventarizáciu majetku k 31.12.2020. 
HK upozornila, že na obci sa šetrí, ale škola žiada stále viac a viac financií. 

 
           Všetci poslanci (6 poslanci) schválili rozpočet na rok 2020 a vzali na vedomie    
           rozpočet na roky 2021-2022. Rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný, príjmy     
           a výdavky sú vo výške 1 284 426,44 €. 

 
6. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková predložila odborný komentár 
k návrhu rozpočtu a tento tvorí prílohu zápisnice.  

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie odborný komentár hlavnej 
kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková predložila plán hlavnej 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Tento tvorí prílohu zápisnice.  

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2020. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019. 

Na základe VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady č. 03/2019 dôjde od 01.01.2020 ku zvýšeniu poplatku za 
odvoz TKO zo sumy 0,04 €/osoba/deň na 0,05 €/osoba/deň. Dôvodová správa 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

      Všetci poslanci (6 poslancov) sa uzniesli na VZN o miestnych daniach    
      a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.     
      03/2019 účinného od 01.01.2020. 
 



9. Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na 
rok 2020. 
 
Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 
2020 bol schválený podľa predloženého návrhu. 
 

      Všetci poslanci (6 poslancov) schválili Kalendár kultúrno-spoločenských     
      a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2020. 
    
10. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Mgr. Ondrejovi    

Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  Vlachovo. 
 

      Starosta informoval o tretí krát podanej žiadosti od Mgr. Ondreja Hajdúka o     
      odkúpenie pozemku. Poradil sa s JUDr. Sotolářom, ktorý navrhol, aby OcZ   
      schválilo uznesenie, kde žiada starostu, aby písomným oznámením odpovedal, že   
      daný pozemok nie je na predaj. 

 
      Všetci poslanci (6 poslancov) súhlasili s týmto oznámením. 

 
11. Prerokovanie poplatkov za nájom obecných budov – kultúrny dom. 

 
       Všetci poslanci (6 poslancov) schválili nový Sadzobník poplatkov účinný od     
       01.01.2020. 

 
12. Informačná správa Stavebnej komisie z obhliadky kotolne a kúrenia  v 

budove ZŠ. 
 
Ing. Viliam Klobušník predložil správu Komisie výstavby, územného plánovania a 
životného prostredia, kde konštatoval, že po obhliadke kotolne v škole dňa 31.7.  
navrhuje komisia nasledovné opatrenia: 
- oddeliť vykurovanie bytu od kúrenia školy, navrhujú inštalovať samostatný 
plynový kotol s ohrevom vody do bytu, 
- montáž termoregulačných radiátorových ventilov do tried, 
- montáž priestorového termostatu - chodba, zborovňa, 
- žiada starostu o prejednanie navrhovaných opatrení s odbornou firmou s 
vyžiadaním nákladov na realizáciu. Celá správa tvorí prílohu zápisnice. 
JUDr. Ján Klobušník - upozornil, že v SKO boli už minulý rok dvaja plynári, ale 
do dnešného dňa nie sú namontované termostaty na ovládanie kúrenia. 

13. Rôzne. 
 

14. Diskusia: 
Starosta nepodal informačnú správu o znalecký posudku kúpaliska a odpredaji 
areálu.  

       JUDr. Ján Klobušník  informoval, že spracoval organizačný poriadok a štatút   



                  klubu mladých, ktoré nikto neprišiel podpísať. Mladí nechávajú bočné okno od    
                  kolotoča otvorené, dvere sú tam už vykopnuté, chodia tam fajčiť. 
                  Emil Gál sa informoval ohľadom obchodu Jednota, prečo je opäť zatvorená a či   
                  ešte bude niekedy otvorená. Riaditeľ obchodu p. Čuchran sa vyjadril, že budovu   
                  ponúkajú do nájmu, resp. na predaj. 
                  Ing. Slavomír Labuzík by sa chcel v mene DHZ a DPO poďakovať za všetko, čo   
                  sa tento rok podarilo - hasičská technika, požiarna zbrojnica. Informoval o   
                  slávnostnej VČS, kde prebehne pokrstenie tejto techniky. Historickú techniku by    
                  chceli zastrešiť a vystaviť. 
                  Mgr. Marian Kušnier informoval, že zrkadlá sú už v Rovene a je predpoklad, že   
                  noviny budú pripravené buď 20.12.2019 alebo 23.12.2019.  

15. Záver. 
  

 
Vo Vlachove, 11.12.2019 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
 

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

                                                                                                                    starosta obce 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

     Ing. Viliam Klobušník                     ...................................................... 
 
     Bc. Juraj Kováč                               ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Uznesenie č. 73/2019 
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

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 7. 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 NFP z rozpočtu   
      obce na rok 2020. 
4.   Vyúčtovanie dotácií za rok 2019. 
5.   Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. 
6.   Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 
7.    Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. 
8.    VZN o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné   
       stavebné odpady č. 03/2019. 
9.   Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2020. 
10. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Mg. Ondrejovi    
      Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, 049 24  Vlachovo. 
11. Prerokovanie poplatkov za nájom obecných budov – kultúrny dom. 
12. Informačná správa Stavebnej komisie z obhliadky kotolne a kúrenia v budove ZŠ. 
13. Príprava obce na vybudovanie kanalizácie v obci  
14. Rôzne 
15. Diskusia: 
      - Informačná správa – znalecký posudok kúpaliska a odpredaj areálu. 
16. Záver                                                                   
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč,  Ing. 

Andrea Hajdúková, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                               Ing. Peter Pakes, starosta  

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 



Uznesenie č. 74/2019 
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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 Miloslava Ďurána 
 
za overovateľov zápisnice: Ing. Viliam Klobušník, Bc. Juraja Kováč ml. 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 



Uznesenie č. 75/2019 
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 
 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

:           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 76/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 3. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o NFP 
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 NFP z rozpočtu obce na rok 
2020. 

  
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 77/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 4. Vyúčtovanie dotácií za rok 2019 
 
 
 

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

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

správu hlavnej kontrolórky o vyúčtovaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Vlachovo za 
rok 2019. 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 78/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 3. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o NFP 
z rozpočtu obce 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 
  

výšky navrhnutých dotácii pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 
• VMS 500 € 
• Motocross team 500 € 
• OZ Stromíš 1000 € 
• ECAV Vlachovo 500 € 

 
 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 



Uznesenie č. 79/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. 
  
 
 

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 

 
 

rozpočet na rok 2020 podľa predloženého návrhu. Rozpočet príjmov je vo výške 1 284 426,44 
€ a rozpočet výdavkov je vo výške 1 284 426,44 €. Rozpočet je vyrovnaný. 
 

 

  

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 80/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022. 
 

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 
 
 
rozpočet na roky 2021-2022. 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 81/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 6. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 

   

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 

 
 

Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. 

 

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 



Uznesenie č. 82/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 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 

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

   

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 

 

 



Uznesenie č. 83/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 8. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019. 

   

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 á š a 

 
      na Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019 podľa predloženého návrhu. 

   

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

 

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 
 



Uznesenie č. 84/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

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

 
      Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu. 

  

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

   

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 



Uznesenie č. 85/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 10. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku č. 3137/6 Mgr. 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. 

   

žiada starostu 

 
aby oznámením odpovedal Mgr. Ondrejovi Hajdúkovi, Osloboditeľov 185, Vlachovo 
že pozemok č. 3137/6  sa nebude odpredávať. 
 

   

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

:           

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 



Uznesenie č. 86/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 11. Prerokovanie poplatkov za nájom obecných budov – kultúrny dom. 

   

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 

 
      Sadzobník poplatkov za prenájom obecných budov podľa predloženého návrhu s účinnosťou 

od 01.01.2020. 

  

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

:           

   

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 



Uznesenie č. 87/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 12. Informačná správa Komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia z obhliadky kotolne a kúrenia v budove ZŠ. 

   

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 Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

z obhliadky kotolne a kúrenia v budove ZŠ. 

  

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

:           

   

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 

 

 



Uznesenie č. 88/2019  
z 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 11.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

  

 K bodu 13. Príprava obce na vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci 

   

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

   

ž i a d a  s t a r o s t u  o b c e  

 

o navýšenie investičného úveru zo SZaRB pre učel vypracovania projektovej dokumentácie 
obecnej kanalzácie a vyhlásenie verejneho obstarávania na vyhotovenie projektovej 
dokumentacie kanalizacie. 

 
       

  

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Emil Gál, Ing. Viliam Klobušník, Bc.  Juraj Kováč , Ing. 

Andrea Hajdúková,  Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Denisa Vargová 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum 

:           

   

 
                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 11.12.2019 
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