Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
21. mája 2018 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. Prerokovanie preklenovacieho úveru.
4. Prerokovanie financovania spoluúčasti obce schválených projektov formou
investičného úveru.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Slavomíra Kožára, parc. č. 3094/4.
6. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre rodinu Emila Kolesára.
7. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu.
8. Schválenie kronikára obce – Mgr. Juraja Kováča.
9. Schválenie odmeny za sprievodcovstvo v muzeálnej expozícii v KD.
10. Prerokovanie sadzobníka poplatkov vyberaných obcou Vlachovo.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov. Starosta informoval prítomných o programe zastupiteľstva
tak, ako bol zaslaný v pozvánke.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 21. zasadnutia
OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Marek Hrone , za overovateľov
Mgr. Juraj Kováč a Miloslav Ďurán a za zapisovateľku Mgr. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a
Ing. Mareka Hronca, za overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Kováča a Miloslava
Ďurána , za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom 20. rokovaní schválilo spolufinancovanie obce
projektu „Vybudovanie zberného dvora v obci Vlachovo“ vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov 180 239,91 Eur a teda 5% spolufinancovanie
je vo výške 9 012,00 € s DPH, obecné zastupiteľstvo súhlasilo s formou refundácie
projektu „Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci Vlachovo“,
schválilo Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez

výhrad. Ďalej schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 23 678,925 € a vzalo na vedomie schodok
rozpočtového hospodárenia vo výške 267 957,60 €.
3. Prerokovanie preklenovacieho úveru.
Starosta informoval o nevyhnutnosti vziať preklenovací úver na asfaltovanie cesty
k Jednote vo výške 66 532,63 €. Zmluva o poskytnutí dotácie z PPA prišla na
formu refundácie. SZRB má najvýhodnejšie preklenovacie úvery a sú bez
poplatkov.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili preklenovací úver na financovanie
projektu z PPA na "Rekonštrukcia chodníka miestnej komunikácie v obci
Vlachovo" vo výške 66 532,63 €.
4. Prerokovanie financovania spoluúčasti obce schválených projektov formou
investičného úveru.
Starosta informoval prítomných o všetkých podaných projektoch a výške
spolufinancovania obce. Viď tabuľku spolufinancovania, ktorá tvorí prílohu
zápisnice. Táto suma je vo výške 91 187,99 € a starosta navrhuje na jeho
financovanie využiť dlhodobý úver a po splatení súčasného úveru
v Prima banke by došlo k prehodnoteniu čerpania a zvýšení splátok.
JUDr. Ján Klobušník sa informoval ohľadom stavebných pozemkoch na ul.
Osloboditeľov, keď sa momentálne rieši odvodňovanie a následné asfaltovanie
ulice Osloboditeľov. Uvažuje, že je zbytočné vyasfaltovať celú ulicu a potom ju
rozkopávať kvôli bytovej výstavbe.
Mgr. Juraj Kováč - navrhol šetriť obecné financie formou svojpomocnej práce,
napr. pri rozoberaní obecného múrika pod farou, keďže zemné práce sú najdrahšie.
Podľa neho by sa mohli ušetriť nemalé financie. Taktiež si myslí, že netreba
vyasfaltovať celú plochu, ale nechať1,5m až 2 m na zeleň, prípadne nasadiť
ozdobné kríky. Ďalej navrhuje použiť uložené plotové dielce, ktoré sú aj
namaľované a uložené v sklade pod škôlkou.
Starosta informoval o výške mesačnej platby za úver, ktorú navrhuje na sumu 758
€ na dobu 10 rokov, s tým, že po splatení súčasného úveru by došlo k
prehodnoteniu a mesačné splátky by sa navýšili.
Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Štefániková predložila správu o dodržiavaní
podmienok na prijatie návratných zdrojov, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Konštatovala, že sú splnené obe podmienky na čerpanie úveru a podľa jej názoru
úver môže byť čerpaný.
Všetci poslanci (7 poslanci) schválili financovanie spoluúčasti obce
schválených projektov formou investičného úveru.
5. Žiadosť Slavomíra Kožára o odkúpenie pozemku, parc. č. 3094/4.

Starosta informoval o žiadosti Slavomíra Kožára o odkúpenie pozemku, parc. č.
3094/4 zapísanej na LV č. 631 o výmere 142 m2. Podľa neho tým zabránime
prístupu k nádrži na načerpanie vody v prípade požiaru.
Slavomír Kožár informoval, že on by si oplotil len pozemok s rovinnou domu,
nemá záujem oplotiť celý pozemok, nakoľko je tam príjazdová cesta.
Štefan Bendik upozornil, že je potrebné rešpektovať hranice a nechať priestor pre
príjazd väčších vozidiel k potoku a k nádrži.
Ing. Slavomír Labuzík upozornil, že toto je v poplachovom pláne nielen obce ale
aj okresu ako vstup ku zdroju vody v prípade požiaru.
Starosta navrhol, že po skončení zastupiteľstva môže ísť na obhliadku miesta
stavebná komisia.
Starosta informoval o získaní pozemkov delimitáciou z Okresného úradu Košice.
6. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre rodinu Emila Kolesára.
Poslanci (7 poslanci) nesúhlasia s poskytnutím sociálnej výpomoci pre rodinu
Emila Kolesára.
7. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu.
Poslanci (7 poslanci) nesúhlasia s poskytnutím sociálnej výpomoci pre Jozefa
Vargu na nákup palivového dreva.
8. Schválenie kronikára obce – Mgr. Juraja Kováča.
Starosta informoval o potrebe schváliť kronikára obce Vlachovo. Po dlhoročných
problémoch s nájdením kronikára obec nenašla nikoho ochotného. V súčasnosti sa
ponúkol Mgr. Juraj Kováč, že by bol ochotný kroniku obce písať.
Mgr. Juraj Kováč informoval, že povinnosť písať kroniku je od r. 1936 a obec
Vlachovo ju má písanú od r. 1936. Predchádzajúca kronikárka ukončila písanie
kroniky v roku 2009. Takže on musí pozháňať informácie za posledných 9 rokov a
kroniku dopísať.
Poslanci (7 poslanci) schválili za kronikára obce Mgr. Juraja Kováča od
01.06.2018.
Starosta informoval o potrebe schváliť vnútorný predpis č. 1/2018 poskytovania
odmien za vedenie a písanie kroniky obce Vlachovo, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci (7 poslanci) schválili vnútorný predpis č. 1/2018 poskytovania
odmien za vedenie a písanie kroniky obce Vlachovo.
9. Schválenie odmeny za sprievodcovstvo v muzeálnej expozícii v KD.

Mgr. Juraj Kováč informoval o jeho záľube sprevádzať návštevníkov muzeálnou
expozíciou v KD. Má to rád, baví ho to a aj sa tomu rozumie. Nakoľko bol
menovaný za sprievodcu, požiadal by o odmenu za tieto služby, okrem toho robí
sprievodcu aj do Ľadovni, po obci, ku Šmitni atď. Taktiež informoval, že riaditeľ
Baníckeho múzea a Kaštieľa v Betliari by mali záujem s nami spolupracovať a
posielať k nám turistov.
Starosta navrhol paušálnu odmenu 20 € za akciu, splatnú polročne.
Poslanci (7 poslanci) súhlasili s paušálnou odmenou 20 € za akciu, vyplácanú
polročne.
10. Prerokovanie sadzobníka poplatkov vyberaných obcou Vlachovo.
Poslanci navrhli pripraviť zoznam nákupnej ceny inventáru a v prípade rozbitia sa
zaplatí táto suma. Plus navrhli schváliť poplatok za prenájom inventáru v členení
do 50 ks - 10 €, do 100 ks - 20 €, do 150 ks - 30 €. Zároveň navrhli pripraviť
výdajku, kde budú dve kolónky - prenájom a poplatok za rozbitie.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
Mgr. Juraj Kováč - informoval, že od 15. marca 2018 platia dve novely zákona o
miestnych kanalizáciách - žumpy a čističky sú len dočasným riešením do času
výstavby kanalizácií. Každý občan musí vedieť preukázať zneškodňovanie žumpy
až po dobu 2 rokov spätne. Upozornil na potrebu vybudovania ČOV-ky.
Mgr. Juraj Kováč - informoval, že suseda Viera Klementíková prepísala dom na
vnuka, Števa a idú premiestniť kotolňu, ale komín pôjde nižšie a všetko bude
ťahať na ich balkón a do ich okien.
Ing. Slavomír Labuzík upozornil, že každý komín musí byť 50 cm nad najvyšším
bodom strechy.
Starosta informoval, že obec si nemôže dovoliť robiť etapovito ČOV, z
Environfondu dávajú na ČOV-ky cca 100 tis. €, ale celkové náklady sú cez 1,5
milióna €. Momentálne sú výzvy pre obce nad 2000 obyvateľov. Starostovia z
obce, kde majú ČOV informovali, že keď sa neustále nedokrmujú baktérie v
čističke, tak je to riadne stratové. Doplácajú obrovské peniaze na ich chod.
Informoval, že len cez VO na projektanta bola suma 25 tis. €.
Ing. Slavomír Labuzík - informoval, že hasiči robia v ZŠ s MŠ cvičenie
požiarneho poplachu 1.júna 2018 a potom budú mať deti Beh ulicami obce.
Starosta informoval, že bol na školení ohľadom ochrany osobných údajov. Platí od
25. mája 2018, treba určiť zodpovednú osobu, vybral firmu osobnyudaj.sk,
zástupca je p. Bendik. Zákon zakazuje absolútne narábať s osobnými údajmi, bez

predchádzajúceho písomného súhlasu (napr. zákaz vyhlasovania v miestnom
rozhlase - svadby, výročia..., písanie do kroník).
Starosta informoval o obrovskom probléme s odkaliskom nad Gočovom, budú to
riešiť na SOcÚ. Vlastní ho firma so sídlom na Seyscheloch, ale dane Gočovu
platia.
Marek Adami informoval, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave
čaká na nejaký podnet od občanov, alebo polícii alebo obce, aby vedeli, kde to
momentálne viazne a nerobí sa s tým, aby mohli začať oficiálne šetrenie ohľadom
znečisťovania.
Mgr. Martina Gálová informovala, že na Remeselnícky jarmok pozvala Čarnicu z
Košíc, Čerenianku z a Bartfu z Bardejova a okolité súbory, zároveň plánujú urobiť
prehliadku krojov. Taktiež informovala, že im prešiel projekt na 1500 €, kde sa
zakúpia 2 gajdy a 1 čo sú u pána Kováča opraví a urobí 15 min. vystúpenie.
Marek Adami informoval o podnetoch od občanov, aby obec dala urobiť rozbor
vody v Šetierni.
Mgr. Juraj Kováč - navrhol, že pri odvodňovacích prácach treba dať opraviť prívod
vody do Šetierny, lebo pred rokmi bol prívod veľmi silný.
13. Záver.

Vo Vlachove, 21. mája 2018
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Kováč

......................................................

Miloslav Ďurán

.......................................................

Uznesenie č. 70/2018
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

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 21. zasadnutia OZ
1.Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie preklenovacieho úveru.
4. Prerokovanie financovania spoluúčasti obce schválených projektov formou
investičného úveru.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Slavomíra Kožára, parc. č. 3094/4.
6. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre rodinu Emila Kolesára.
7. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu.
8. Schválenie kronikára obce – Mgr. Juraja Kováča.
9. Schválenie odmeny za sprievodcovstvo v muzeálnej expozícii v KD.
10. Prerokovanie sadzobníka poplatkov vyberaných obcou Vlachovo.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Miloslav Ďurán, Ing. Viliam
Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

1

Ing. Slavomír Labuzík

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 71/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu č. 1 a,b,c) Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a 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. Mareka Hronca
za overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Kováča, Miloslava Ďurána
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Miloslav Ďurán, Ing. Viliam
Klobušník, Ing. Marek Hronec, Mgr. Juraj Kováč

1

Ing. Slavomír Labuzík

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 72/2018
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
____________________________________________________________

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 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Miloslav Ďurán, Ing. Viliam
Klobušník, Ing. Marek Hronec, Mgr. Juraj Kováč

1

Ing. Slavomír Labuzík

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 73/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Prerokovanie preklenovacieho úveru
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA „Rekonštrukcia chodníka miestnej
komunikácie v obci Vlachovo" čerpanie krátkodobého preklenovacieho úveru zo SZRB, vo
výške 66.532,63 Eur, na obdobie do 1 roka so zabezpečením blankozmenkou.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Miloslav Ďurán, Ing. Viliam
Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

1

Ing. Slavomír Labuzík

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 74/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Prerokovanie financovania spoluúčasti obce schválených projektov formou
investičného úveru.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
za účelom prefinancovania vlastných zdrojov Obce na viacerých projektoch obce čerpanie
strednodobého investičného úveru so splatnosťou do 5 rokov zo SZRB vo výške 91.000
Eur, so zabezpečením blankozmenkou.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 75/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Žiadosť Slavomíra Kožára o odkúpenie pozemku, parc. č. 3094/4.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

súhlasí
na základe posúdenia stavebnej komisie s predajom pozemku Slavomírovi Kožárovi na
základe dodatočne predloženého geometrického plánu v sume 1,32 €/m2.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 76/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre rodinu Emila Kolesára.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

nesúhlasí
s poskytnutím sociálnej výpomoci pre rodinu Emila Kolesára.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 77/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

nesúhlasí
s poskytnutím sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 78/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 8. Schválenie kronikára obce – Mgr. Juraja Kováča.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Mgr. Juraja Kováča, Vlachovo, Záhradná 261 za kronikára obce Vlachovo od 01.06.2018.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

1

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Marek Hronec

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 79/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 8. Schválenie kronikára obce – Mgr. Juraja Kováča.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
vnútorný predpis č. 1/2018 poskytovania odmien za vedenie a písanie kroniky obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

1

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Marek Hronec

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 80/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 9. Schválenie odmeny za sprievodcovstvo v muzeálnej expozícii v KD.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
odmenu za sprievodcovské služby Mgr. Jurajovi Kováčovi formou paušálu vo výške 20 €,
splatnej polročne.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav
Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

Uznesenie č. 81/2018

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 21.05.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 10. Prerokovanie sadzobníka poplatkov vyberaných obcou Vlachovo.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
poplatok za prenájom inventárneho vybavenia obce a cenník obecného inventárneho majetku
s účinnosťou od 1. júna 2018.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav Ďurán, Ing. Viliam
Klobušník, Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec

1

Mgr. Eva Teplická

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 21.05.2018

