Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
28. januára 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. Odkúpenie obecného pozemku Annou Klementovou.
4. Určenie výšky reprezentačného fondu.
5. Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách za rok 2018 - informačná
správa o prijatých žiadostiach o dotáciách z rozpočtu obce na rok 2019. Plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2019.
6. Schválenie dotácií pre občianske združenia z rozpočtu obce.
7. Doplnenie členov kultúrnej komisie.
8. Rozšírenie hrobových miest.
9. Prerokovanie projektu “Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlachovo” a jeho
spolufinancovanie.
10. Poverenie pracovníčky Obecného úradu Martiny Rokfalušiovej na overovanie
úradných listín a osvedčovanie podpisov.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. 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. Plán
kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2019, do bodu 11. Návrh na delegovanie
nového člena Rady školy.
Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) súhlasili s dnešným programom 2. zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Denisa Vargová, za overovateľov Ing.
Andrea Hajdúková a Emil Gál a za zapisovateľku Mgr. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a
Denisu Vargovú, za overovateľov zápisnice Ing. Andreu Hajdúkovú a Emila Gála, za
zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí

-

Vzalo na vedomie výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva
a vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Petra Pakesa

-

Skonštatovalo, že novozvolený starosta obce Ing. Peter Pakes zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková, Ing. Viliam
Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.

-

Poverilo poslanca Emila Gála zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a
ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

-

Nezriadilo obecnú radu.
Zriadilo Komisiu financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu

-

Zriadilo Komisiu pre ochranu verejného poriadku

-

Zriadilo Komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia

-

Zriadilo Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

-

Zriadilo Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a ich predsedov a členov.

-

Určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostu Ing. Petra Pakesa vo výške 1666 € zvýšený o
10%, teda o 167 €. Celkovo vo výške 1833 €, s účinnosťou od 01.12.2018.

-

Schválilo rozpočet na rok 2019. Rozpočet príjmov vo výške 1 187 574,30 €
a rozpočet výdavkov vo výške 1 187 574,30 €. Rozpočet je vyrovnaný.

-

Vzalo na vedomie rozpočet na roky 2020-2021a komentár hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021.

3. Odkúpenie obecného pozemku Annou Klementovou.
Starosta informoval, že Anna Klementová podala žiadosť o odkúpenie pozemku
parc. č. 127/4, register E, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere
11 m2, ktorý je vo vlastníctve obce. Poslanci súhlasili s predajom pozemku Anne
Klementovej, nakoľko ide len o malý pozemok, ktorý obec už nemôže nijako využiť.

Všetci poslanci (7 poslanci) súhlasili s predajom pozemku, parc. č. 127/4,
register E, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11m2 Anne
Klementovej, v cene 1,32 € za m2.
4. Určenie výšky reprezentačného fondu.
Starosta informoval, že fond reprezentačné bol minulý rok tvorený vo výške 2800
€, čo nebolo dostatočné a ku koncu roka bolo čerpanie na položke vo výške 4187
€. Tento fond pokrýva všetko občerstvenie, stravu, dary, vence, kvety, prezentačný
materiál, upomienkové predmety, ktoré sa nakupujú počas celého roka. Keďže
obec organizuje veľa obecných podujatí, navrhol vytvoriť reprezentačný fond vo
výške 4500 €.
Všetci poslanci (7 poslanci) určilo výšku reprezentačného fondu na rok 2019
vo výške 4500 €.
5. Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách za rok 2018.
Správu o zúčtovaných dotáciách za rok 2018 predložila Ing. Zuzana Štefániková,
hlavná kontrolórka obce a táto tvorí prílohu zápisnice. Kontrolórka v správe č.
1/2019 uviedla, že v roku 2017 boli schválené 4 dotácie z rozpočtu obce pre
miestne občianske združenia na rok 2018 na základe zmlúv o poskytnutí dotácie.
OZ sa zaviazali dodržiavať zmluvne dohodnuté podmienky. Ďalej kontrolórka
uviedla, že TJ FO zatiaľ nepredložila zúčtovanie dotácie na rok 2018, bez tohto
zúčtovania nie je možné poskytnúť dotáciu na rok 2019. Dotácia OZ Stromíš bola
zúčtovaná v súlade so zmluvou aj so VZN. VMS zúčtovala dotáciu tiež v súlade so
zmluvou a s VZN. Motocross team zúčtovala dotáciu v súlade so zmluvou a s
VZN.
Emil Gál sa informoval, že či vybavenie futbalového mužstva (dresy, lopty...) je
dobre uskladnené, či nedôjde ku skaze. Starosta informoval, že je to tam dobre
uskladnené.
Mgr. Juraj Kováč navrhuje, že vybavenie futbalového mužstva treba z tribúny
previezť na iné mieste, ktoré je vykurované, myslí si, môže dôjsť ku krádeži, je
tam vlhko, taktiež registračné listy treba uložiť na patričnom mieste, je to majetok
obce, ktorý má výpovednú hodnotu a ktorý sa dá použiť aj do kroniky.
6. Schválenie dotácií pre občianske združenia z rozpočtu obce na rok 2019.
Kontrolórka obce informovala, že na obec Vlachovo boli doručené 5 žiadosti o
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019. VMS požiadalo o dotáciu vo výške 2000 €,
Motocross club požiadalo o dotáciu vo výške 2000 €, OZ Stromíš požiadalo o
dotáciu vo výške 2000 €, ECAV požiadalo o dotáciu vo výške 1500 €. V prípade
schválenia uzatvorí s občianskymi združeniami obec zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ing. Slavomír Labuzík - si myslí, že keď sa nebudú podporovať miestne združenia
a ich činnosť, tak pomaly tu nič nebude fungovať. Treba brať do úvahy aj

početnosť jednotlivých združení, v ktorých sú zastúpení občania od 0 do
dôchodkového veku.
Mgr. Juraj Kováč upozornil, že iné OZ vydávajú aspoň jedno CD ročne, OZ
Stromíš vydalo CD pred 5 rokmi a to CD je už staré. Ďalej upozornil, že mladí
majú pozvanie ísť účinkovať aj do zahraničia a že sa obnovuje kolektív, ktorí treba
podporiť.
Poslanci schválili dotácie pre OZ vo výške 1500 € a pre OZ Stromíš 2000 €
Kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2019.
7. Doplnenie členov kultúrnej komisie.
Starosta informoval, že už na minulom zastupiteľstve sa hovorilo o tom, že
kultúrna komisia bude doplnená o ďalších členov, hlavne po VČS OZ Stromíš, kde
sa mal kreovať nový výbor. Do kultúrnej komisie sú navrhnutí títo členovia Mgr.
Juraj Kováč, Klára Vargová - predsedníčka OZ Stromíš, Peter Gecelovský ml. člen predstavenstva OZ Stromíš.
Štefan Bendik by rád vedel, že aké zmeny nastali po VČS v OZ Stromíš. Klára
Vargová informovala, že predsedníčka OZ Stromíš je ona, a členovia výboru sú
Peter Gecelovský st. za mužskú spevácku skupinu, Peter Gecelovský ml. za
tanečnú zložku, Jana Gallová za ženskú spevácku skupinu...
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili do kultúrnej komisie Mgr. Juraja
Kováča, Kláru Vargovú a Petra Gecelovského ml.
8. Rozšírenie hrobových miest.
Starosta informoval, že hrobové miesta je potrebné rozšíriť, navrhuje začať robiť
nový rad nad pôvodným pri dome smútku.
Ján Gallo navrhol, aby šla stavebná komisia na cintorín a navrhla rozmiestnenie a
nejaké zarovnanie hrobových miest, aby to aj nejako vyzeralo.
Emil Gál si myslí, že je potrebné nechať voľné miesto medzi hrobami, aby sa dalo
prechádzať aj s rakvou.
Ján Gallo navrhuje, že tie hroby, ktoré sa budú likvidovať, tak tabule umiestňovať
na staré miesto a bol by to tzv. historický cintorín.
9. Prerokovanie projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlachovo“
a jeho spolufinancovanie.

Starosta informoval o novom projekte vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
Vlachovo. Z tejto výzvy by bola možnosť upraviť horný rybník, s tým, že by sa
spevnili a rozšírili brehy polovegetačnými panelmi a odstránilo by sa bahno,
ostrovček by sa obmuroval kameňmi, vybudoval by sa most. Dažďová voda zo
školy by sa stihla do rybníka, vybudovali by sa odvodňovací kanály a taktiež by sa
stiahla voda z Novej ulice a z Kúpeľnej ulice.
Mgr. Juraj Kováč - si myslí, že takáto vodná plocha by v iných obciach bola
ozdoba. Súhlasí s návrhom starostu, že keby sa pred výpust z Novej ulice dala
malá jednoduchá čistička vody, tak do rybníka by šla voda čistá. Preto víta túto
myšlienku a niečo sa s tým konečne urobí. Navrhuje stiahnuť vodu potrubím z
dolinského potoka do rybníka, aby mal rybník stály prítok alebo potom dať
čističky pred vpustmi do rybníka. Zároveň navrhol, že treba pokračovať v snahe o
odkúpenie rybníka od Lesov SR do výlučného vlastníctva obce.
Štefan Bendik je nadšený týmto návrhom a chce sa informovať, či táto výzva sa dá
aplikovať len na intravilán obce, lebo si myslí, že takéto vodozádržné zariadenia
by bolo vhodné vybudovať napr. na Bukovskej a druhé také niekde na Ďuránove,
lebo keby prišla silná prietrž mračien, tak dedina bude v ohrození.
Ing. Viliam Klobušník sa informuje, či v rámci tohto projektu by sa nedali robiť
odvodňovacie žľaby - kanály, ktoré by odvádzali vodu do potokov, napr. pod
budovou SKO.
Starosta informoval o zabezpečení maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa vo výške 5%, čo je 12 267,08 Eur z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 245 341,51 EUR s DPH.
Všetci poslanci (7 poslancov) súhlasilo s predložením tohto projektu a
schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 5% vo výške 12 267,08 €.
10. Poverenie pracovníčky Obecného úradu Martiny Rokfalušiovej na overovanie
úradných listín a osvedčovanie podpisov.
Starosta informoval o potrebe poveriť pracovníčku obecného úradu Martinu
Rokfalušiovú na overovanie úradných listín a osvedčovanie podpisov.
Všetci poslanci (7 poslancov) poverilo pracovníčku Obecného úradu Martinu
Rokfalušiovú na overovanie úradných listín a osvedčovanie podpisov.
11. Návrh na delegovanie nového člena Rady školy.
Do Rady školy bola za obecné zastupiteľstvo menovaná Denisa Vargová a
odvolaná bola Mgr. Eva Teplická
Všetci poslanci (7 poslancov) odvolalo z Rady školy Mgr. Evu Teplickú
a zvolilo do Rady školy novú členku za obecné zastupiteľstvo poslankyňu
Denisu Vargovú.

12. Diskusia
Štefan Bendík - navrhuje upraviť okolie ciest, hlavne ku kostolu nad SKO a na
prvý schodík vedúci ku kostolu, ktorý je vysoký a aj šikmý. Navrhuje tam položiť
nejakú rohož. Upozornil na potrebu upraviť odstavnú plochu pre autá pri kostole.
Mgr. Juraj Kováč - sa informuje, či fašiangy nám sú treba, či ideme do toho alebo
nie, lebo je potrebné zvolať kultúrnu komisiu a už riešiť fašiangy ale aj Dni obce
2019.
JUDr. Ján Klobušník - si myslí, že Fašiangy bez OZ Stromíš a Obce Vlachovo je
zbytočné organizovať, lebo JDS to netreba, myslí si, že musia ísť do toho všetky
združenia, musia sa zmobilizovať ľudia, mladí.
Mgr. Juraj Kováč navrhuje Fašiangy organizovať 16.02.2019. Termín kultúrnej
komisie navrhuje na pondelok 04.02.2019.
Bc. Juraj Kováč predniesol podnet od občana Jozefa Hronca ohľadom značky koniec Vlachova, žiada o jej preloženie až ku PD Vlachovo z dôvodu bezpečnosti.
Starosta predložil vyúčtovanie výstupu na Stromíš, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Starosta informoval o požiadavke občanov o SMS informovanie občanov, ale
myslí si, že je to dosť finančne náročné.
Starosta informoval, že zástupcom starostu bude Ing. Viliam Klobušník.
Mgr. Marian Kušnier - informoval, že Vlachovské noviny vyjdú ako fašiangové
číslo, už finišujú, budú tam všetky čerstvé informácie ako VČS Stromíš, výstup na
Stromíš, jazda zručnosti...
Marek Adami - informoval o Vlachovskej jazde zručnosti, ktorá dopadla na
jednotku, prišlo cca 1000 návštevníkov, bola to veľmi dobre zvládnutá akcia.
Ďakuje Obci Vlachovo za podporu a pomoc.
Mgr. Jana Teplická informovala o chovateľskej prehliadke, ktorá sa uskutoční v
dňoch 18. - 25. marca 2019 v KD vo Vlachove.
Mgr. Juraj Kováč navrhol preložiť Jozefovské jarné spevy z 23.03.2019 na Deň
matiek z 12. mája 2019, kedy bude v KD svadba na 19.mája 2019.

Vo Vlachove, 28.01.2019
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Andrea Hajdúková

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

Emil Gál

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

Uznesenie č. 16/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
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 2. zasadnutia OZ
Program:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Odkúpenie obecného pozemku Annou Klementovou.
4. Určenie výšky reprezentačného fondu.
5. Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách za rok 2018, informačná
správa o dotáciách, plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019
6. Schválenie dotácií pre občianske združenia z rozpočtu obce.
7. Doplnenie členov kultúrnej komisie.
8. Rozšírenie hrobových miest.
9. Prerokovanie projektu “Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlachovo” a jeho
spolufinancovanie.
10. Poverenie pracovníčky Obecného úradu Martiny Rokfalušiovej na overovanie
úradných listín a osvedčovanie podpisov.
11. Návrh na delegovanie nového člena Rady školy.
12. Rôzne
a) Prerokovanie možnosti zasielania SMS hlásení obecného rozhlasu
13. Diskusia

14. Záver
Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :
Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 17/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________

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 Denisu Vargová
za overovateľov zápisnice: Ing. Andreu Hajdúkovú, Emila Gála
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 18/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Odkúpenie obecného pozemku Annou Klementovou

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

súhlasí

s predajom obecného pozemku v k.ú. Vlachovo, parc. č. 127/4, register E, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11m2 Anne Klementovej v sume 1,32 € za m2.

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

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 19/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Určenie výšky reprezentačného fondu
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
výšku reprezentačného na rok 2019 vo výške 4500 €.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 20/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách za rok 2018,
informačná správa o dotáciách, plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

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

berie na vedomie
A) informačnú správu o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok 2018
B) informačnú správu o prijatých dotáciách z rozpočtu obce na rok 2019.

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

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 21/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Schválenie dotácií pre občianske združenia z rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

účelové dotácie z rozpočtu obce Vlachovo na rok 2019 pre organizácie:
OZ Stromíš - 2000 €
Vlachovo Motorsport Team - 1500 €
Motocross team - 1500 €
ECAV Vlachovo - 1500 €

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

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 22/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Doplnenie členov kultúrnej komisie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

volí

do Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí
členov komisie:
a. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Juraja Kováča, Kláru Vargovú –
predsedníčku OZ Stromíš, Petra Gecelovského ml. – člena predstavenstva OZ Stromíš

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 23/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 9. Prerokovanie projektu „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlachovo“
a jeho spolufinancovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje




predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlachovo“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC2112018-40 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
vo výške 5% 12 267,08 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 245
341,51 EUR s DPH.

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

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 24/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 10. Poverenie pracovníčky Obecného úradu Martiny Rokfalušiovej na
overovanie úradných listín a osvedčovanie podpisov
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

poveruje
pracovníčku obecného úradu Martinu Rokfalušiovú, trvale bytom Vlachovo, Letná 69
overovaním úradných listín a osvedčovaním podpisov.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 25/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 11. Návrh na delegovanie nových členov školskej rady
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
A) o d v o l a n i e
člena školskej rady Mgr. Evy Teplickej
B) m e n u j e
člena školskej rady Denisu Vargovú

Hlasovanie:
Za:

7-

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 26/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 12 a) Prevod odberných miest v budove športovej tribúny TJ Vlachovo na Obec
Vlachovo
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

súhlasí
s prevodom odberných miest elektriny a vody v budove TJ Vlachovo na Obec Vlachovo,
Letná 71, Vlachovo, IČO: 00328898
Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 27/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 8 ) Rozšírenie hrobových miest.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
ukladá
stavebnej komisii predloženie návrhu na vytvorenie nových hrobových miest pohrebiska a
návrh stavebných úprav v dome smútku.
Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

Uznesenie č. 28/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 28.01.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách za rok 2018,
informačná správa o dotáciách, plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

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

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019.

Hlasovanie:
Za:

7

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Bc. Juraj Kováč, Denisa Vargová

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 28.01.2019

