
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

26. októbra 2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Program:

1. Otvorenie 

     

a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c)   Určenie zapisovateľa 

2. Kontrola uznesení. 
3.   Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018. 
4.   Prerokovanie refundácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci 
Vlachovo“. 
5.  Schválenie správy audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2017. 
6. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2019. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Záver.         
                                                                      

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov a členov komisií. Starosta informoval prítomných o 
programe zastupiteľstva a navrhol doplniť do programu, do bodu 5. Schválenie 
správy audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej účtovnej 
závierke za rok 2017, do bodu 6. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 
2019.  

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 23. zasadnutia 
OcZ.  

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

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

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. rokovaní  

- Určilo počet poslancov Obce Vlachovo v novom volebnom období r. 2018-
2022 na 7 (sedem). 

- Schválilo výkon funkcie starostu Obce Vlachovo v novom volebnom období r. 
2018-2022 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 



- Určilo jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 
uskutočnia 10.11.2018. 

- Schválilo podanie žiadosti o poskytnutie strednodobého investičného úveru 
v SZRB na obdobie 2 rokov na refinancovanie úveru v Prima banke č. 
69/004/17 poskytnutý na financovanie investície obce „Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií“ vo výške 75100 € s ručením blankozmenkou. Toto 
uznesenie navrhol starosta zrušiť, nakoľko by sme museli zaplatiť poplatok v 
Prima banke vo výške 5% z istiny, čo by predstavovalo sumu 3500  €. Takže 
prenesenie úveru by sa nám neoplatilo. 

- Nesúhlasilo s predajom pozemkov v k.ú. Vlachovo, parc. E KN č. 127/3 – 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 55 m2, parc. E KN č. 3117/1 – ostatné 
plochy s výmerou 58 m2 a parc. E KN č. 1909/201 – trvalé trávnaté porasty 
s výmerou 8 m2 pre Jána Pregúna a Teréziu Pregúnovú. 

3. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018. 

Návrh úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2018 vypracovala a predložila Mgr. Jana 
Teplická, ekonómka obce, spolu s komentárom k úprave rozpočtu. Podľa návrhu 
sú celkové príjmy vo výške 1 014342,87 € a celkové výdavky vo výške 
1 014342,87 €. Rozpočet je vyrovnaný. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2018 
spolu s komentárom k úprave rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 
 
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018 podľa 
predloženého návrhu. 
 

4. Prerokovanie refundácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku a jeho 
okolia v obci Vlachovo“. 
Poslanci schválili za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA 
„Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci Vlachovo“ čerpanie 
krátkodobého preklenovacieho úveru zo SZRB, vo výške 103 932,80 €, na obdobie 
1 roka so zabezpečením blankozmenkou. 

 
           Všetci poslanci (6 poslanci) schválili refundáciu projektu „Rekonštrukcie       
            domu smútku a jeho okolia v obci Vlachovo“  
 

5. Schválenie správy audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2017. 

Správu nezávislého audítora Ing. Lýdie Burkovskej predložila ekonómka obce 
Mgr. Jana Teplická. Audítor upozornil, že Základná škola s materskou školou 
Vlachovo má viac záväzkov ako majetku o 8 076 €. Škola nie je oprávnená sa 
zaväzovať v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené 
v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky 
z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Podľa jej názoru, 
informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade 



s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa 
zákona o účtovníctve. 

Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky predložila ekonómka obce Mgr. 
Jana Teplická a uvádza sa v nej, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej 
správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za 
daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 
o účtovníctve. Tieto správy tvoria prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili správu audítor k účtovnej závierke za 
rok 2017 a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017. 

6. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2019. 

Podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválilo Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2019. 

7. Rôzne. 

8. Diskusia. 

V závere starosta obce poďakoval všetkých poslancom a aktivistom za ich prínos 
a prácu v prospech obce počas štvorročného funkčného obdobia. Všetkých 
poslancov ocenil ďakovným listom a malou pozornosťou na pamiatku. 

9. Záver.         

 
Vo Vlachove, 26. októbra 2018 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
 

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

                                                                                                                    starosta obce 
 

Overovatelia zápisnice: 
 

     Ing. Marek Hronec                     ...................................................... 
 
     Miloslav Ďurán                  ...................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 91/2018 
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
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 23. zasadnutia OZ  
 
1. Otvorenie 
a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c) Určenie zapisovateľa 
2. Kontrola uznesení.  
3.   Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018. 
4.   Prerokovanie refundácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci 
Vlachovo“. 
5.  Schválenie správy audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2017. 
6. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2019. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Záver.         
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta  

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 



Uznesenie č. 92/2018 
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

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 Mgr. Juraja Kováča 
 
za overovateľov zápisnice: Ing. Mareka Hronca a Miloslava Ďurána 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 

 

 



Uznesenie č. 93/2018  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

berie na vedomie 
 
 
 
kontrolu plnenia uznesení z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo. 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 94/2018  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 3. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

schvaľuje 
 
 
úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2018. Rozpočet príjmov vo výške 1 014342,87 € a rozpočet 
výdavkov vo výške 1 014342,87 €. Rozpočet je vyrovnaný. 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 

 

 

 

 



Uznesenie č. 95/2018  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. Prerokovanie refundácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku a jeho 
okolia v obci Vlachovo“ 

 
 

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

schvaľuje 
 
 
za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA „Rekonštrukcia domu smútku a jeho 
okolia v obci Vlachovo“ čerpanie krátkodobého preklenovacieho úveru zo SZRB, vo výške 
103 932,80 €, na obdobie 1 roka so zabezpečením blankozmenkou. 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 96/2018  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. Schválenie správy audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej 
účtovnej závierke za rok 2017. 

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

schvaľuje 
 
 
správu audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 
2017. 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 

 

 

 

 



Uznesenie č. 97/2018  
z 23. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 26.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 
K bodu 6. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2019. 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

schvaľuje 
 
 
Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2019 podľa predloženého návrhu. 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj 

Kováč, Miloslav Ďurán, Ing. Marek Hronec 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Mgr. Eva Teplická 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 26.10.2018 
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