
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

05. októbra  2017 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Program:

1. Otvorenie 

     

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

2. Kontrola uznesení. 
3. Schválenie združenia obcí Betliar - Stratená. 
4. Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2016. 
5. Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe obce.  
6. Voľba prísediacich na súde. 
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 a 
občana Emila Gála. Ospravedlnil neprítomného poslanca Ing. Mareka Hronca. 
Starosta informoval prítomných o programe zastupiteľstva tak ako bol zaslaný v 
pozvánke. Do bodu 7a rôzne doplnil žiadosť Cirkevného zboru Vlachovo o dotáciu 
na opravu obranného múrika okolo kostola a do diskusie podnety od občana Emila 
Gála a tento bod presunul na začiatok rokovania. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 17. zasadnutia 
OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Viliam Klobušník , za  
overovateľov Ing. Slavomír Labuzík a Mgr. Eva Teplická a za zapisovateľku Mgr. Jana 
Teplická. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho 
a Ing. Viliama Klobušníka, za overovateľov zápisnice Ing. Slavomíra Labuzíka a Mgr. 
Evu Teplickú a za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

Starosta požiadal prítomného občana Emila Gála, aby predložil svoje návrhy a podnety.  

Emil Gál - chcel by poukázať na niektoré veci, aby sa zlepšili alebo aby sa spravila náprava. 
Po 1. Dom smútku - nepáči sa mu ako občanovi miesto na spievanie, ten výklenok, sú tam tak 
stiesnené podmienky, aj keď sem tam sú otvorené dvere cez miestnosť s aparatúrou, či by sa 
nedalo nejako inak toto miesto situovať. Bolo by riešením aj to, keby sa prvé stoličky 
odstránili, aby tí, čo dávajú sústrasť vedeli dostať preč.  

Poslanci nateraz navrhli odobrať prvý rad stoličiek, aby sa uvoľnilo miesto na vyjadrenie 
sústrasti pozostalým a ďalej sa budú týmto problémom zaoberať. 

Po 2. informoval, že sa snaží zúčastňovať na oslavách SNP ako aj na ostatných pietnych 
aktoch organizovaných obcou. Posledné slávnosti SNP pozorne počúval príhovor starostu. Z 
našej obce sa zúčastnilo  SNP 106 občanov. Preto nerozumie, na čo sa robí Memoriál výstupu 
na Stromíš Klementa a Elexa, že  kde sú ostatní 104 občania. Veď v obci sme mali 
významných bojovníkov - plukovník Ján Hudec - veliteľ, major Achymský - veliteľ tankovej 



roty, kapitán Klobušník, kapitán Ličko - učiteľ. Ďalší občania, ktorí boli zajatí a mnohí sa 
domov nevrátili. Juraj Marciš, bol v zajatí v Rusku a v gulagoch. Nevie, prečo vyzdvihujeme 
len dvoch ľudí - Elexu a Klementa, navrhol to nejako zovšeobecniť.  

Ján Gallo  vysvetlil, že išlo o to, že výstup bol organizovaný v rámci Športových aktivít na 
návrh odbojárov a zároveň futbalistov, na ich počesť sa začal organizovať memoriál 
Klementa a Elexu. Hlavne kvôli tomu, že boli športovci. 

Mgr. Juraj Kováč - súhlasí s pánom Gallom, nevymysleli sme to my, prevzali sme to a 
stotožnili sme sa s tým. Upozornil, že sa mu tento postreh veľmi páči. Môžeme urobiť 2 veci - 
že to necháme tak ako to je, a pri oslavách SNP spomenieme všetkých, alebo vynecháme ich 
mená a bude to memoriál všetkých účastníkov bojov SNP. Taktiež informoval, že Rumunská 
armáda tu bojovala spolu s maďarskou armádou. Na našom území sa kopal obranný val. 
Dvaja naši občania previedli oslobodzovaciu armádu, aby sa priblížili aj s druhej strany. 
Podľa neho to neškodí, ale keď sa rozhodneme to zmeniť, tak s tým súhlasí.  

Starosta - dokonca uviedol, že zo začiatku organizovania výstupu neboli mená a memoriál na 
odznakoch. 

Ján Gallo - navrhuje, aby sa na oslavách SNP čítali všetky mená padlých občanov Vlachova a 
miesto ich padnutia. 

Štefan Bendíka skôr mrzí, že pri 106 ľuďoch je to 106 rodín a na spomienkovom akte je ťažké 
napočítať 30 ľudí, čo je žalostne málo. Ľudia zabúdajú. Najväčšou poctou je vytesanie ich 
mien do kameňa, čo samozrejme máme na pomníku. 

Ján Gallo - navrhuje trochu viac zatraktívniť akciu SNP a prilákať viac ľudí. 

Po 3. Je hanbou našej mládeže, že od roku 1945 sme si vždy uctili deň SNP, Vatru 
zvrchovanosti a iné akcie, ktoré organizovala a aj pripravovala mládež. Dnešná mládež nemá 
záujem o tieto veci a ani snahu. 

Po 4. Emil Gál upozornil, že všetky mestá a obce v okolí nám závideli, že nemáme v obci 
spoluobčanov, ale jeden človek na to doplatil životom. A my sme mu žiadnym spôsobom 
neprejavili poctu. 

Ján Gallo - súhlasí, ale narážame na xenofóbnu otázku a musíme byť veľmi opatrní. 

Starosta - informoval, že pri 50. výročí úmrtia pána Olocha dala obec vyzlátiť a vyčistiť meno 
na náhrobku pána Olocha na cintoríne. Toto by bola taká prvá vďaka. 

Mgr. Juraj Kováč - veľmi správna myšlienka, o chvíľu sa nebude mať kto starať ani o hrob. 
Navrhuje urobiť verejnú zbierku na postavenie pomníka nášmu bývalému občanovi. 

Ing. Zuzana Štefániková navrhla napísať článok do novín o Olochovi. Aby sa povedomie 
budovalo aj u ďalšej generácie, aby sa na to nezabudlo. 

Ján Gallo - Oloch bol futbalistom, navrhuje, že futbalisti by na pamiatku zosnulých položili 
veniec na jeho hrob. Bolo by to diplomatické. 

Po 5. V auguste 2017 sa v obci konali hasičské preteky, ktoré boli málo spropagované. 
Osobne sa bol pozrieť a bol šokovaný, že obec organizuje preteky o pohár starostu obce a 
obec nepostaví ani jedno družstvo. Toto sa v histórii ešte nestalo. Mal posmech od Polomcov, 
že sme nepostavili ani jedno mužstvo. A pritom máme v obci najviac vyučených hasičov v 
okrese. 



 

 

Starosta informoval, že táto súťaž je organizovaná z okresu, a spadá do okresného 
bodovacieho systému, je veľkým problémom zohnať družstvá, do poslednej chvíle sa 
nevedelo, či to vôbec pripravovať, alebo nie. Myslí si, že je to slabo organizované už z 
okresu. 

Miloslav Ďurán - kedysi to bola previerka pripravenosti obvodových družstiev, ktorej sa 
zúčastnila každá dedina. Bohužiaľ, všade to upadá, aj vo futbale, ani mládež nemá záujem, 
toto je výsledok úpadku v globále. Je problém dotiahnuť mladých. A taktiež je málo detí v 
obci. 

Štefan Bendík - nevrhuje lepšiu propagáciu hlavne v školách. 

Ing. Slavomír Labuzík - tento stav ich naozaj veľmi trápi, lebo sa im podarilo vybudovať 
naozaj skvelú základňu s novou, modernou technikou a vybavením... DHZ organizovalo už 3 
ukážky požiarneho útoku v školách. Profesionálny hasiči majú svoje smeny, nevedia si ich 
vymieňať, resp. pracujú mimo obce, mnohí nemajú ani záujem. Nedá sa to zlúčiť. Družstvo je 
pripravené, dopĺňajú ho členmi z Gočova, ale pracujú na tom. 

Po 6. V minulosti boli v obci súťaže o najkrajší dom, dvor, bolo to rozdelené na kategórie - 
staršia zástavba, novšia zástavba. On osobne si skrášľuje pre svoje potešenie, ale na druhej 
strane človeka poteší keď si to niekto aj všimne, hlavne obecný úrad. Podľa neho to 
motivovalo občanov, aby si tiež skrášľovali svoje okolie, domy, dvory. Navrhuje, v tejto 
súťaži pokračovať, lebo to bolo dobré a zaujímavé. 

Po 7. Emil Gál by chcel veľmi pekne poprosiť nielen starostu, ale aj iných, aby sa niečo robilo 
s tým kúpaliskom, lebo zajtra už bude neskoro. Bolo to krásne, závideli nám ho ľudia a teraz 
veľmi chýba. 

Štefan Bendík - sa veľmi venuje estetizácii obce, dal mnoho príkladov, na skrášlenie starších 
domov,  tiež si myslí, že máme tu veľké problémy a táto súťaž by mohla byť dobrým 
príkladom. 

Emil Gál - informoval, že jeho spolužiak ho upozornil, keď bol na návšteve vo Vlachove, že 
nikde inde nie sú tak podpivničené domy ako u nás. Je to rarita, niečo nezvyčajné. 

Starosta sa poďakoval pánovi Emilovi Gálovi za jeho účasť, podnety a pripomienky na 
zasadnutí OcZ. 

2. Kontrola uznesení  

Starosta informoval o schválení úveru od Prima banky na Rekonštrukciu 
miestnych komunikácií.  

Poslanci žiadali starostsu o riešenie situácie premiestnenia mosta z ulíc Záhradná - 
Mlynská na premostenie ulíc Kamenná a Letná na priechode, o osadenie lávky pre 
peších z ulíc Kamenná - Letná na priechode na ulicu Záhradná - Mlynská a o 
vyzvanie užívateľa pozemku č. 236/15 na odstránenie nelegálnych stavieb z tohto 
pozemku pre účely prepojenia ulíc chodníkom Záhradná - Mlynská. 

Starosta diskutoval s pánom Hroncom, ktorý navrhol vybudovať základ a na to 
preniesť pontón, aby to voda trochu obtekala, navrhol osloviť správu vodného 



toku, ktorý dáva potrebné vyjadrenia. Starosta navrhol túto akciu zrealizovať až na 
budúci rok.  

Štefan Bendík - upozornil, že treba okamžite sanovať celý tok, lebo môže dôjsť k 
spadnutiu svahu a podľa neho by to správca toku mal bezodkladne riešiť. 

Jaroslav Mihók ďakuje pánovi Hroncovi, lebo dnes urobil naozaj skvelú prácu. 
Taktiež navrhol prečistiť jarok až do potoka. 

Starosta informoval, že rozmýšľal umiestniť namiesto lávky pre peších stropné 
panely s čím ale poslanci nesúhlasili. Ohľadom výzvy na odstránenie nelegálnych 
stavieb občanovi Ondrejovi Kováčovi sa ešte chce poradiť s právnikom. Zároveň 
navrhol ohľadom premostenia zvolať stavebnú komisiu aj s pánom Hroncom.  

3. Schválenie združenia obcí Betliar - Stratená 

    Starosta informoval, že Spoločná úradovňa obcí od Betliara po Stratenú, doteraz sa 
stretávali len na základe spoločných zmlúv Spoločného stavebného úradu a Spoločného 
školského úradu, ale toto stretávanie nemalo žiadnu právnu formu. Teraz ich k tomu 
podnietila výzva na dodávanie kompostérov do domácností. Dotácia na jeden projekt je až 80 
tis., tak sa rozhodli, že sa právna forma zlegalizuje a zapíše sa do registra, ktorý je na VUC. 
Bude mať pridelené IČO, vlastné stanovy, poplatok na občana je 0,10 €, štatutárom bude 
starosta z Dediniek, názov bude Združenie obcí Betliar - Stratená.           

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili Združenie obcí Betliar - Stratená 

            4. Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2016. 

   Predložila Mgr. Jana Teplická a tvorí prílohu zápisnice.     

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce 
Vlachovo za rok 2016.  

  5. Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe obce. 

Predložila Mgr. Jana Teplická a tvorí prílohu zápisnice. 

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie správu nezávislého audítora ku 
Konsolidovanej výročnej správy obce. 

 
            6. Voľba prísediacich na súde. 

    Starosta informoval o potrebe zvoliť prísediaceho na Okresný súd Rožňava, ktorý sa volí 
na 4 ročné obdobie, zvolený môže byť občan, ktorý je starší ako 30 rokov, je bezúhonný, 
zdravotne spôsobilý a súhlasí so svojou voľbou, má trvalý pobyt na území SR. Navrhnutá je 
pani Mária Lešková, Kúpeľná 322, Vlachovo, ktorá so svojou kandidatúrou súhlasí.      

Všetci poslanci (6 poslancov) zvolili pani Máriu Leškovú, Vlachovo, Kúpeľná 322 za 
prísediacu na súde na okresnom súde v Rožňave na obdobie 4 rokov. 

          7.  Rôzne  

7a Žiadosť o príspevok na opravu obranného múrika okolo kostola vo výške 3000 €. 

Mgr. Martina Gdovinová informovala, že rozpočet na opravu obranného múrika okolo kostola 
v centre obce z vonku a z vnútra je 16 tis. € a poprosila by o dofinancovanie vo výške 3 tis. €, 



ďalej informovala, že finančné prostriedky získavajú len z darov, a zázrakom bola tohtoročná 
dotácia vo výške 8 tis.€.  

Všetci poslanci (6 poslanci) schválili príspevok na opravu obranného múrika okolo 
kostola vo výške 3000 €. 

         8. Diskusia 

Ing. Zuzana Štefániková informovala, že bol záujem o zrušenie úľav na odvoz TKO a dani z 
nehnuteľností. Na TKO sme poskytli 72 úľav - ZŤP, 96 - pracujúcim mimo obce, 4 - žijúcim 
v zahraničí. Úľava je 25%, čo je 3,65 na osobu. Spolu boli úľavy vo výške 600 €. Úľavy na 
daň z nehnuteľností boli poskytnuté pre 46 občanov. 

Štefan Bendík - upozornil, že treba riešiť problém s odpadom, ktorý vznikne po tom ako sa 
zruší smetisko nad kúpaliskom, kde bude potom možnosť vysýpať odpad? A kým bude 
zberný dvor?  Čo medzitým? Chýba osveta, treba informovať občanov miestnym rozhlasom. 
Navrhuje zvolať pracovné stretnutie len ohľadom vybudovania smetiska.  

Starosta - rozhodli sme sa vydať špeciálne číslo novín len o separovaní odpadov v obci, 
Súhlasí s pracovným stretnutím. Starosta ďalej informoval o opatrení 7.4. - kde je výzva na 
rekonštrukciu nevyužívaných objektov v obci - z toho by sme mohli zrekonštruovať prístavbu 
v KD, alokácia je 150 tis. Plus plánujeme vybudovať ďalšiu miestnosť na výdaj stravy v KD a 
opraviť WC.  

Ďalšie je na rekonštrukciu Domu smútku, oprava tržníc - spoločenský klub obce alokácia 200 
tis.,  

Starosta informoval, že sa začalo zabezpečovanie banského diela v Doline. Štátny podnik 
Bane SNV už na tom pracuje. K dnešnému dňu je okolie vybagrované, vyplanírované a portál 
bude z dreveného zubu, vybuduje sa tam nejaké posedenie, tabuľa s informáciami o bani. 

Starosta informoval, že v ZŠ s MŠ prebehlo v auguste výberové konanie na miesto riaditeľa 
ZŠ s MŠ, ale ani jeden uchádzač nebol úspešný. Do výberového konania sa prihlásili 3 
uchádzači, na výberové konanie bol pozvaný len Mgr. Ľubomír Hlaváč, ktorý ako jediný 
spĺňal všetky podmienky. Ale ani on nebol vo výberovom konaní úspešný. Starosta nakoniec   
poveril Mgr. Hlaváča riadením školy do 28.02.2018. 

Starosta informoval, že asfaltovanie ciest bolo ukončené a momentálne sa vysypávajú kraje 
štrkom.  

Starosta informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy obecného úradu, kde už sú 
vymenené všetky okná, strecha je skoro hotová, na zateplení vonkajších múrov sa ešte 
pracuje, ako aj na fasáde. treba ešte vymeniť všetky svietidlá. Následne pôjde žiadosť o 
platbu. Farba budovy bude zelená s prvkami žltej. 

Starosta ďalej informoval, že po stretnutí s pani Šišolákovou ohľadom pozemkov navrhuje 
zvolať verejné zhromaždenie a oboznámiť občanov s problémom takouto formou. 

Ing. Zuzana Štefániková - navrhla vykúpiť staré domy, zbúrať ich a ponúknuť na predaj 
pozemky. 

Mgr. Juraj Kováč - opäť upozorňuje na potrebu vybudovania denného stacionára v obci.  

Starosta navrhol riešiť to cez UPSVaR formou dotácie na refundáciu miezd.  

 



 

Mgr. Juraj Kováč informoval o blížiacom sa termíne osláv 50. výročia súboru Stromíš, ktoré 
sa  uskutočnia 10. - 11. novembra 2017. V piatok 10.11. bude program od 17.00 pre 
verejnosť, starosta otvorí oslavy slávnostným príhovorom a následne bude pokračovať 
slávnostný program súboru Stromíš. Hlavný jubilejný program bude v sobotu, príhovor 
starostu, recepcia. Navrhuje zvolať prípravný výbor. Malo by to byť audiovizuálne a vystúpia 
všetky zložky súboru. Propagácia - aspoň 30 plagátov, letáčiky do schránok, Kto by bol 
pozvaný - Jozef Burič, z VUC - JUDr. Zdenko Trebuľa, MUDr. Jana Kováčová, Richard 
Raši, za osvetu - Helena Novotná a Mária Ferencová, Mária Hlaváčová, MS - Zlatica 
Halková, Kovačič, Regina - Rendoš,  

V baníckej expozícii by bola pripravená recepcia pre zastupiteľstvo a pozvaných hostí. 

Štefan Bendik - ocenil rekonštrukciu ciest, poďakoval sa, myslí si, že je to krásne, krajnice nie 
sú dobré, navrhuje ešte zasypať šotolinou, je to štrk s hlinou, ktorý by sa utlačil. Ale ako celok 
vynikajúco urobené, chváli, tak isto aj obecný úrad, že sa začal rekonštruovať a aj obranný 
múrik. 

Tiež sa informoval o pozemkoch nad cintorínom, treba to posúriť, alebo to vziať p. 
Neubauerovi a dať inému, aby sa to dokončilo. 

Ján Gallo - navrhuje ostatné krajnice vysypať zeminou a nasiať trávu, čím by sa okraje 
spevnili. 

          9. Záver 

Všetci poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie zo 17. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 05.10.2017. 

     
 
 
Vo Vlachove, 05. októbra 2017 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
 

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

                                                                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 

     Ing. Slavomír Labuzík                   ...................................................... 
 
     Mgr. Eva Teplická                         ....................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
Uznesenie č. 39/2017 

z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
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 17. zasadnutia OZ  
 
1. Otvorenie 
a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c) Určenie zapisovateľa 
2. Kontrola uznesení.  
3. Schválenie združenia obcí Betliar - Stratená. 
4. Konsolidovaná výročná správa obce Vlachovo za rok 2016. 
5. Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe obce. 
6. Voľba prísediacich na súde. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia. 
9. Záver 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta  

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 



 
 

Uznesenie č. 40/2017 
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

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 a Ing. Viliama Klobušníka 
 
za overovateľov zápisnice: Ing. Slavomíra Labuzíka a Mgr. Evu Teplickú 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 41/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
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 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo. 
 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 

 



 
 
 

Uznesenie č. 42/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 2. Kontrola uznesení 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

žiada 
 
 
stavebnú komisiu o návrh riešenia premostenia ulíc Kamenná - Letná na priechode. 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 43/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 3. Schválenie združenia obcí Betliar - Stratená 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

schvaľuje 
 
 
združenie obcí Betliar – Stratená. 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 44/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 3. Konsolidovaná výročná správa 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. 
 
 

berie na vedomie 
 
 
Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok 2016. 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uznesenie č. 45/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 3. Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe obce. 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

berie na vedomie 
 
 
Správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe obce Vlachovo za rok 2016. 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec, 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uznesenie č. 46/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 3. Voľba prísediacich na súde 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

volí 
 
 
navrhnutého kandidáta pani Máriu Leškovú, nar. 06.01.1947, trvale bytom Vlachovo, 
Kúpeľná 322 za prísediaceho na Okresnom súde v Rožňave na obdobie od 01.01.2018 do 
31.12.2021. 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 47/2017  
z 17. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 05.10.2017 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 7 a) Rôzne 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

schvaľuje 
 
 
žiadosť ECAV vo Vlachove o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce Vlachovo vo výške 3000,- 
eur na rekonštrukciu historického obranného múrika kostola v centre obce. 
 
 
   

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

Labuzík, Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 05.10.2017 
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