
Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

27. júna 2017 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. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2016. 
4. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo 

za rok 2016. 
5. Prerokovanie projektu dopravného značenia v obci Vlachovo. 
6. Prerokovanie projektu na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej a možností jeho 

financovania. 
7. Rôzne.  
8. Diskusia. 
9. Záver 
                                                                      

1.  

Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 

prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu Štefánikovú. Starosta 

informoval prítomných o programe zastupiteľstva tak ako bol zaslaný v pozvánke. 

Dnešným dôležitým bodom je schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo, ktorý musí 

byť schválený do konca júna. Dôležité sú aj prejednania projektov na dopravné 

značenie v obci a asfaltovanie ulíc. Starosta navrhol prerokovať aj schválenie úveru z 

Prima banky. Do bodu rôzne navrhol doplniť, 7a - plán kontrolnej činnosti HK na druhý 

polrok 2017. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 15. 

zasadnutia OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Slavomír Labuzík, za  

overovateľov  Ing. Marek Hronec a Mgr. Juraj Kováč  za zapisovateľku  Mgr. Jana 

Teplická.  

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili do návrhovej komisie Mareka 

Adamiho a Ing. Slavomíra Labuzíka, za overovateľov zápisnice Ing. Mareka 

Hronca a Mgr. Juraja Kováča  za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

 

 



2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 14. rokovaní vzalo na vedomie zápisnicu komisie o 

výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Vlachovo, zvolilo v tajnej voľbe Ing. Zuzanu 

Štefánikovú za hlavnú kontrolórku obce Vlachovo s účinnosťou od 09.06.2017, určilo 

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0,1 úväzku pracovného času a plat 

hlavného kontrolóra, schválilo mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu 

hlavného kontrolóra s účinnosťou od 09.06.2017, súhlasilo s výkonom inej zárobkovej 

činnosti hlavnej kontrolórky, zrušilo členstvo obce Vlachovo v Spolku pre obnovu 

dediny, nesúhlasilo s ponukou pre dodávku garantovanej energetickej služby v objekte 

ZŠ s MŠ Vlachovo, súhlasilo s poskytnutím finančnej výpomoci vo výške 200 € na 

nákup palivového dreva pre Jozefa Vargu. 

3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2016 

                  Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2016 predložil starosta obce Ing. Peter 

Pakes a tento tvorí prílohu zápisnice.  

Mgr. Juraj Kováč - si myslí, že Záverečný účet obce je veľmi dôležitý dokument obce a 

nenašiel tam nič mimoriadne a navrhuje ho schváliť. 

Starosta informoval, že vzhľadom na to, že obe účtovníčky obce sú dlhodobo práce 

neschopné musel požiadať účtovníčky z okolitých obcí o pomoc pri účtovaní 

a zostavení polročnej závierky obce. 

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2016. 

            4. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 

Vlachovo za rok 2016    

Odborný komentár predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková a tento 

tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) berú na vedomie odborný komentár hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo za rok 2016.  

       5. Prerokovanie projektu dopravného značenia v obci Vlachovo 

Starosta predložil projekt dopravného značenia, ktorý vypracoval Ing. Labuda 

a upozornil na problém s presunutím dopravných tabúľ označujúcich začiatok a koniec 

obce. V obci pri každom vjazde na hlavnú cestu bude značka STOP a daj prednosť v 

jazde. Okolo školy navrhol školskú zónu a zníženie rýchlosti. V návrhu bolo uvedené aj 

osadenie zrkadla pri výjazde z ul. Novej a značka slepá ulica, s ktorým poslanci 

nesúhlasili, ale navrhli umiestniť značky: daj prednosť vjazde a hlavná cesta. Okolo 

kultúrneho domu, žiadajú obmedzenie pohybu dopravných prostriedkov prevyšujúcich 

3,5t a osadenie zrkadla pri výjazde z ul. Záhradnej od domu Mgr. Juraja Kováča. 



Ďalším návrhom projektu bolo osadenie značky slepá ulica na ul. Mlynskej, s ktorým 

poslanci nesúhlasili.   

 Mgr. Juraj Kováč - požiadal o namaľovanie dopravného značenia prechodu pre 

chodcov na hlavnú cestu z ulice Družstevnej a Záhradnej pre uľahčenie prechodu pre 

peších. 

JUDr. J. Klobušník -  upozornil na nebezpečné výjazdy od pošty na hlavnú cestu, 

vzhľadom k bezohľadnej jazde vodičov, ktorí nerešpektujú dopravné predpisy a 

nespomalia pri vjazde do obce a preto navrhol posunúť dopravnú značku označujúcu 

začiatok obce o 50m.  

Starosta si vypočul názory a pripomienky poslancov a  projekt dá projektantovi doplniť 

o pripomienky poslancov. 

Poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie projekt dopravného značenia v obci 
Vlachovo a žiadajú starostu o doplnenie uvedeného projektu o ich pripomienky. 

 
            6. Prerokovanie projektu na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej 

a možnosti jeho financovania  

         Starosta predložil projekt asfaltovania ulíc Letnej a Kamennej vypracovaný Ing. 

Leškom. Rozpočet projektu je nasledovný: za m2 je 9,269 €/asfaltu, postrek, okolo ciest 

štrk. Uvedený rozpočet tvorí prílohu zápisnice. Letná s DPH 59517,30 € a Kamenná 72 

409,89 €, celkom 132 927 €. Poslanci upozornili na potrebu vytvorenia vpustov pri 

dome Juraja Galla, ktorých je treba vybudovať min. 3. Poslanci preto  navrhujú v prvom 

rade zabezpečiť odvodnenie ciest a dobudovanie vpustov.  

Ing. Viliam Klobušník - navrhol, aby projektant pripravil jednotkové ceny, aby sa vedeli 

cenovo zorientovať. 

Poslanci sa zaujímajú o konkrétnu cenovú ponuku. 

Mgr. Juraj Kováč - si myslí, že ide o dve  rôzne investičné akcie, jednou je asfaltovanie 

ciest a druhou je odvodnenie obce. 

Ing. Slavomír Labuzík - navrhol vypracovať cenové ponuky. Hlavná kontrolórka 

vypracuje stanovisko k úveru. 

Starosta zvolá pracovné stretnutie poslancov s p. Hroncom odborníkom na 

vodohospodárske stavby, kde prejdú obcou a zapracujú do projektu všetky miesta 

potrebné na odvodnenie za účelom následného asfaltovania, termín do 7. júla. 2017. 

 Všetci poslanci (6 poslancov) súhlasili so schválením uvedeného uznesenia. 

 



          7.  Rôzne  

7a - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2017, ktorý predložila 

kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková a tento tvorí prílohu zápisnicu.  

- kontrola faktúr 2016 

- kontrola vybavovania sťažností 2016 

- kontrola poskytnutých úľav na TKO a daň z nehnuteľností v roku 2017. 

Všetci poslanci (6 poslanci) schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

na druhý polrok 2017. 

          8. Diskusia 

JUDr. Ján Klobušník - informoval prítomných, že ako podpredseda Asociácie 

policajtov vo výslužbe, organizuje  4. júla krajské kolo Košického kraja vo varení 

guláša, v areáli SKO od 9.00 hod. Požiadal o propagačný materiál o obci a o 

zapožičanie veľkého grilu a dva  stany. Pozvaný bude aj okresný veliteľ Policajného 

zboru, na podujatie  príde cca 30 ľudí.  

14. júla 2017 sa uskutoční Vatra zvrchovanosti na kúpalisku. Zúčastnia sa organizácie z 

okresu. Poprosil o úpravu areálu a prípravu bufetu. Na podujatí bude hrať 

Starovlachovská muzika, bude sa spievať, tancovať, opekať, v rámci podujatia sa 

uskutoční videoprezentácia o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. 

Mgr. Juraj Kováč - upozornil na potrebu opravy strechy na šetierni a tiež na mostíku 

ku kostolu. Tiež upozornil na potrebu opravy a ponatieranie strechy na šmitni. Mgr. 

Kováč poprosil o vykosenie okolo pódia na kúpalisku, kde sa uskutoční spoločný 

program: súbor z Vlachova a súbor z Rejdovej. Ďalej poprosil pozvať delegáciu z Varbó 

na vlachovský jarmok na základe platnosti zmluvy cezhraničnej spolupráce. Ďalej 

upozornil, že v obci máme ekologické časované bomby - vrchný rybník, vlachovský 

potok, jarok od Jednoty cez záhrady ku Dušanovi Martinkovi. Pri horných bytovkách je 

žumpa do záhrady pani Krupkovej. Kanalizácia pri reštaurácii Strešint, Dolinský potok - 

stoka, smetisko nad kúpaliskom, jarok pri Vladimírovi Marcišovi, otvorený kanál pri 

kultúrnom dome... Ako riešenie navrhol  vybudovanie ČOV a kanalizácie. Upozornil, 

že by bolo najlepšie dostavať čističku, kúpiť fekál a až potom opravovať obecné cesty. 

Žiada podať žiadosť na vybudovanie ČOV a kanalizácie. 

Ing. Peter  Pakes - informoval o projekte na Zlepšenie kvality života v regiónoch s 

dôrazom na životné prostredie. Problémom je nedostatok financií na dostavanie ČOV. 

Je potrebné vypracovať nový kompletný projekt, ktorý by riešil kanalizáciu v celej obci 

až po stavebné povolenie. Projekt, ktorý má obec od pána Jacka je nepoužiteľný. Cena 

vypracovania nového projektu je cca 20tis. eur, pričom aj po dobudovaní  ČOV by bolo 

potrebné aj naďalej vyvážať odpad fekálnym vozidlom a takú možnosť majú občania aj 

teraz, len si septiky nedávajú pravidelne, alebo vôbec ťahať. Výzva z IROP je postavená 



dobre, ale je určená obciam s počtom obyvateľov od 1000 do 2000 obyvateľov a tým 

sme, teda naša obec neoprávneným žiadateľom.  

JUDr. Ján Klobušník - si myslí, že je nevyhnutné dostavať čističku, resp. zakúpiť 

fekál a voziť odpad do Vyšnej Slanej. Taktiež treba upozorniť majiteľov záhrad, že si 

ich musia kosiť.  

Mgr. Juraj Kováč - navrhol pozvať projektanta na preskúmanie vystavanej čističky, či 

je ešte možné pokračovať v stavbe. Ponúkol pozvať na jednanie p. Urbančíka z Lesov 

SR ohľadom rybníka v obci. 

Ing. Slavomír Labuzík - navrhol zistiť, aké by boli náklady na vývoz fekálií do obce 

Vyšná Slaná a vyčísliť náklady na vývoz. 

Mgr. Martina Gdovinová -  srdečne poďakovala všetkým za zorganizovanie 

Vlachovských hier 2017. Ako predsedníčka Rady školy týmto žiada starostu o 

vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa školy. Mgr. Gdovinová informovala o 

finančnej dotácií z MF  vo výške 8tis. eur na opravu obranného múrika okolo miestneho 

kostola. Žiaľ oprava bola vyčíslená na sumu cca 15tis. eur bez zastrešenia a preto by 

rada požiadala o finančnú pomoc obec  pri výstavbe obranného múrika. Zbierka od 

darcov bola vo výške 3tis. eur a ešte im bude chýbať 3tis. eur. 

Ing. Slavomír Labuzík - informoval, že treba riešiť kanál pri Viktorovi Ďurajovi, aby 

sa predišlo jeho zasypaniu. Ing. Labuzík informoval, že pri nácviku požiarneho 

poplachu v ZŠ s MŠ nie je dostatočný prístup s požiarnym vozidlom z každej strany 

okolo budovy školy. Upozornil na to, že p. P. Vanyo tam nemôže parkovať nakoľko 

znemožňuje prístup hasičským jednotkám v prípade požiaru. Starosta navrhol, že si toto 

môžu vziať na starosť hasiči a že P.Vanya upozorní na parkovanie. 

Ing. Zuzana Štefániková - tiež ďakuje za zorganizovanie Vlachovských  hier, k dotácii 

sa vyjadrí  po zaúčtovaní všetkých dokladov. Upozornila, že výberové konanie na 

miesto riaditeľa školy vyhlasuje starosta obce.  

Mgr. Jana Teplická - upozornila na vysychajúce stromy na cintoríne, ktoré treba 

vyrúbať. 

Ing. Peter Pakes - starosta obce  informoval, že nemáme správcu na cintoríne. Súčasný 

správca domu smútku pán Ján Bendík túto funkciu už zo zdravotných dôvodov 

vykonávať nemôže. 

 

     

 

 

 



 

      9. Záver 

Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 15/2017 z 27. júna 

2017. 

     
 
 
Vo Vlachove, 27. júna 2017 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
 

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

                                                                                                       starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

Mgr. Juraj Kováč                        ...................................................... 
 
 
Ing. Marek Hronec             ....................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uznesenie č. 25/2017 

z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
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 15. zasadnutia OZ  
 
1. Otvorenie 
a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c) Určenie zapisovateľa 
2. Kontrola uznesení.  
3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2016. 
4. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo za 
rok 2016. 
5. Prerokovanie projektu dopravného značenia v obci Vlachovo.  
6. Prerokovanie projektu na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej a možností jeho 
financovania. 
7. Rôzne 
 a, Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 
8. Diskusia 
9. Záver 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta 



Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

Uznesenie č. 26/2017 
z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
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, Ing. Slavomír Labuzík 
 
za overovateľov zápisnice: Ing. Marek  Hronec, Mgr. Juraj Kováč 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 
 

 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 



Uznesenie č. 27/2017  
z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
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 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo. 

 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 

 

 



Uznesenie č. 28/2017  
z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

___________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 3. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2016 
 
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

schvaľuje bez výhrad 

 

 

 

Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2016 a celoročné hospodárenie. 

 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 

 

 



Uznesenie č. 29/2017 

z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 4. Odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 
Vlachovo za rok 2016 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo v zmysle §11 ods. 4 písm. j, §18 odst. 1 a 

§18a odst. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení zmien a doplnkov 

 

berie na vedomie 

 

odborný komentár hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Vlachovo za rok 

2016. 

 

 
Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

   

 
 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 



 

 
Uznesenie č. 30/2017 

z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 5. Prerokovanie projektu dopravného značenia v obci Vlachovo 
 
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

 

projekt dopravného značenia v obci Vlachovo podľa predloženého návrhu 

 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 

 



Uznesenie č. 31/2017 
z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 5. Prerokovanie projektu dopravného značenia v obci Vlachovo 
 
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

žiada starostu obce o doplnenie  

 

 

projektu dopravného značenia v obci Vlachovo podľa navrhnutých pripomienok 

 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 



 
 

 
Uznesenie č. 32/2017 

z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 6. Prerokovanie projektu na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej 
a možností jeho financovania. 
 
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

žiada starostu  

 

o dohodnutie pracovného stretnutia do 7. júla pre odvádzanie povrchovej vody z ulíc 

Kamenná a Letná za učelom nálsedného asfaltovania ulíc. 

 

 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, strosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 



Uznesenie č. 33/2017 

z 15. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 27.06.2017 

______________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7a) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2017 
 
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

schvaľuje 

 

 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2017. 

 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 6 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam 

Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík, Mgr. Juraj Kováč 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Miloslav Ďurán 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 27.06.2017 

 

 

 



 

 
 


	Uznesenie č. 25/2017
	Uznesenie č. 26/2017
	Uznesenie č. 27/2017 
	Uznesenie č. 28/2017 
	Uznesenie č. 30/2017
	Uznesenie č. 31/2017
	Uznesenie č. 32/2017



