Zápisnica z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
15.12.2021 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. Úprava rozpočtu č.2/2021.
4.

Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok 2021.

5.

Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2022.

6.

Schválenie rozpočtu na rok 2022 – 2024.

7.

Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022.

8.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022.

9.

Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v MŠ a ZŠ Vlachovo

10.

Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2022.

11.

Rôzne

12.

Diskusia

13.

Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal hlavnú
kontrolórku, prítomných poslancov, členov komisií a riaditeľku ZŠ a MŠ Vlachovo
Mgr. Janu Oravcovú. Ospravedlnil neprítomného poslanca Bc. Juraja Kováča. Navrhol,
aby sa dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva riadilo podľa programu zaslaného
v pozvánkach.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 16. zasadnutia
OcZ.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Denisa Vargová, za overovateľov Emil
Gál a Miloslav Ďurán, za zapisovateľku Martina Rokfalušiová.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho
a Denisu Vargovú, za overovateľov zápisnice Emila Gála a Miloslava Ďurána, za
zapisovateľku Martinu Rokfalušiovú.
2. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí:
-

Vzalo na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku od Ing. Slavomíra Klobušníka
a Jozefa Šomšáka. Poveruje Komisiu výstavby, územného plánovania
a životného prostredia k riešeniu ďalšieho užívania predmetného pozemku.

-

Poverilo starostu na riešenie neprehľadnej dopravnej situácie na križovatke ulíc
Nová a Kúpeľná pri dome Dušana Meliška.

3. Úprava rozpočtu č.2/2021.
Úpravu rozpočtu č. 2/2021 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická a táto úprava tvorí
prílohu zápisnice.
Všetci poslanci (6 poslancov) schválili Úpravu rozpočtu č. 2/2021.
4. Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok 2021.
HK Ing. Zuzana Štefániková predložila správu o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok
2021, ktorá tvorí prílohu zápisnice. V roku 2020 obec obdržala 4 žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2021. Dotácia bola poskytnutá iba jednému žiadateľovi vzhľadom na
krízovú situáciu vyvolanú ochorením COVID 19, ktorá zasiahla celú spoločnosť ako aj
rôznymi obmedzeniami pri usporadúvaní kultúrnych alebo športových podujatí. Kontrolórka
konštatuje, že vyúčtovanie je v poriadku. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Kontrolórka podotkla, že obec Vlachovo participovala pri usporadúvaní kultúrneho podujatia
organizovaného OZ Stromíš úhradou nákladov spojených s prenájmom tribúny vo výške 900€.
Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky o zúčtovaných
dotáciách z rozpočtu obce za rok 2021.
5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.
HK Ing. Zuzana Štefániková predložila správu o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2022, ktoré tvoria prílohu zápisnice. V roku 2021 obec obdržala 4
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022. Dotácie boli schválené pre OZ

Stromíš vo výške 1000 €, VMS vo výške 500 €, Motocross team 500 €, ECAV Vlachovo 500
€.

Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie informačnú správu hlavnej kontrolórky
o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022. A schválili
výšky navrhnutých dotácií pre jednotlivé organizácie na rok 2022.
6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 – 2024.
Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 predložila ekonómka obce Mgr. Jana Teplická a tento
tvorí prílohu zápisnice. Návrh rozpočtu bol prejednaný na zasadnutí Komisie financií ,
obchodu, služieb a cestovného ruchu dňa 09.12.2021 a zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce dňa 01.12.2021. V budúcom roku sú plánované väčšie investičné
akcie obce ako kúrenie v ZŠ a MŠ Vlachovo, Astronomická vyhliadka na Furmanci, cesta ku
rybníkom, zateplenie ZŠ. Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy sa rovnajú
výdavkom. Čo znamená, že sú vo výške 991 535,31€.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili rozpočet na rok 2022 a vzali na vedomie rozpočet na roky
2023-2024. Rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný, príjmy sa rovnajú výdavkom.

7. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Hlavná kontrolórka predložila odborný komentár k návrhu rozpočtu na rok 2022 a tento tvorí
prílohu zápisnice.
Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie odborný komentár hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu na rok 2022.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022.
Hlavná kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. Činnosť HK v
1. polroku 2022 bude zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a ZŠ s MŠ, kontrolu vybavovania sťažností,
kontrolu plnení uznesení obecného zastupiteľstva a iné. Tento plán tvorí prílohu zápisnice.

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.
polrok 2022.
9. Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v MŠ a ZŠ Vlachovo
Riaditeľka ZŠ a MŠ Vlachovo Mgr. Jana Oravcová informovala, že v škole je možnosť
zriadenia elokovaného pracoviska ZUŠ pre prvý stupeň ZŠ v odboroch hudobných
a výtvarných ako hra na harmonike, klavíri, husliach a gitare a výtvarný krúžok. Podotkla, že

pre školu je to benefit, lebo je to možnosť ako prilákať viac žiakov z okolitých obcí. A hlavne
je to výhoda pre žiakov našej ZŠ s MŠ, lebo nemusia cestovať.

Všetci poslanci (6 poslancov) schválili zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v MŠ a ZŠ
Vlachovo.
10.

Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2022.

Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2022 bol
schválený podľa predloženého návrhu a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Minulý rok sa kalendár nenaplnil kvôli krízovej situácii vyvolanej ochorením COVID 19.
Všetci poslanci (6 poslancov) schválili Kalendár kultúrno-spoločenských a športových
podujatí obce Vlachovo na rok 2022.

11.

Rôzne

Marek Adami podal správu zo zasadnutia Komisie financií, obchodu, služieb a cestovného
ruchu. Upozornil na zvýšenú spotrebu energií na svietidlách na stĺpe pri šetierni aj keď sa
nepoužíva. Pripomenul, že preddavkové platby sú vysoké. Starosta informoval, že navrhol
znížiť platby na 30€.Marek Adami konštatoval, že sa všetky úvery spácajú. Kontrolórka
navrhla, že by sa mohli pomaly začať opravovať mosty a studne a JUDr. Ján Klobušník navrhol
prečistenie spomenutých studní hneď z jari.
Ing. Viliam Klobušník podal správu z šetrenia na mieste Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia, ktorá sa konala 25.10.2021 na ulici Kamennej. Komisia sa
zhodla, že by bolo najlepšie aby sa orech zrezal, aby staré konáre nepadali. Navrhli vytvoriť
parkovacie miesta, zarovnať a spevniť okraje a umiestniť tam kontajner. Urobí sa to na jar.
Riaditeľka ZŠ a MŠ Vlachovo Mgr. Jana Oravcová informovala o potrebe ďalších úprav podľa
finančných možností ako v budove školy tak aj vo vonkajšom areály školy. Zatiaľ by chcela
vypratať hornú miestnosť (sklad), lebo sú tam staré veci vhodné do múzea a zbytočne zaberajú
celú miestnosť, ktorá sa v budúcnosti môže využívať ako ďalšia trieda. JUDr. Ján Klobušník aj
s Jánom Gallom navrhli, že sa prídu pozrieť, pomôžu vytriediť veci vhodné do retro múzea v
SKO.
Ing. Viliam Klobušník - navrhuje urobiť jeden projekt opráv, aby sa postupne mohlo žiadať
o peniaze. Starosta informoval, že výzvy aj projekty sú, ale že nie vždy spĺňame podmienky
oprávneného žiadateľa, keďže škola nie je plnoorganizovaná.

12.

Diskusia

Riaditeľka navrhuje školskú akciu stavanie snehuliakov pre rodiny, vo februári „Pálenie
Moreny“ počas fašiangov, posledný októbrový týždeň Lampiónový sprievod, Vianočné trhy.

JUDr. Klobušník poďakoval za JDS škole za pekný prejav úcty k starším osobám, keď deti
odovzdávali pozdravy starým ľudom.
Pani farárka poďakovala za balíčky od ľudí ktorý sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“.
JUDr. Klobušník požiadal o osvetlenie do altánu pri SKO.
Starosta informoval, že si Táňa Kleinová chce podať žiadosť o prenájom obecného
priestranstva oproti domu a časť pozemku pri dome. Oproti domu si chce urobiť parkovisko
načo sa JUDr. Ján Klobušník vyjadril, že nesúhlasí, nakoľko je tam obecná studňa a má obavy
aby sa oleje z aut nevsakovali do pôdy. Ing. Viliam Klobušník navrhol, že v prípade, ak sa
žiadosti vyhovie, treba sa držať VZN o poplatku za prenájom verejného priestranstva.
Jaroslav Mihók podotkol, že čo sa týka státia áut na verejných priestranstvách, hlavne okolo
ciest po uliciach je v tomto zimnom období nebezpečné vzhľadom na to, že je potrebné
pluhovanie ciest a autá zavadzajú, traktor sa im musí vyhýbať pri pluhovaní ciest, aby stojace
autá nepoškodil.
Mgr. Marian Kušnier informoval o tvorbe a príprave Vlachovských novín a predstavil skladbu
nového decembrového čísla. V nich chce prekvapiť prílohou novín pod názvom Recepty
starých materí. Noviny by sa mali roznášať do domácností v stredu alebo štvrtok. Všetko závisí
od tlačiarne Roven.
Starosta informoval, že čo sa týka kultúrnych podujatí ako Gubajka či Silvester, tak zatiaľ nič
neplánujeme z dôvodu nariadených proti pandemických opatrení a nariadenému lockdownu.
Ďalej informoval, že sme zmenili organizáciu zodpovednosti výrobcov z NATUR-PACKU na
SEWU. Vďaka tomu sa navýšia vývozy separovaného odpadu, ale je možné, že sa zníži objem
separovaného odpadu, lebo plasty budú zálohované.
Jaroslav Mihók upozornil na pretrvávajúci problém s túlajúcimi sa psami.

13.

Záver

Vo Vlachove, 15.12.2021
Zapísala: Martina Rokfalušiová
–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Emil Gál

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

Miloslav Ďurán

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

Uznesenie č. 180/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________
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 16. zasadnutia OZ
Program:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu č.2/2021.
4. Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok 2021.
5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2022.
6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 – 2024.
7. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022.
9. Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v MŠ a ZŠ Vlachovo
10. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2022.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Vo Vlachove, 15.12.2021

Ing. Peter Pakes, starosta

Uznesenie č. 181/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________

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 Vargovú
za overovateľov zápisnice: Emila Gála a Miloslva Ďurána
za zapisovateľa: Martinu Rokfalušiovú

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 182/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________

K bodu č. 2. Kontrola 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 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 183/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Úprava rozpočtu č.2/2021.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informačnú správu z Komisie financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 184/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Úprava rozpočtu č.2/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Vlachovo č. 2/2021 podľa predloženého návrhu.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 185/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok
2021.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu obce za rok 2021.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 186/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2022.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 187/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
výšky navrhovaných dotácií pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
 VMS 500€
 Motocross team 500€
 OZ Stromíš 1000€
 ECAV Vlachovo 500€

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 188/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 – 2024.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
rozpočet na rok 2022 na úrovni hlavnej ekonomickej kategórie podľa predloženého návrhu.
Rozpočet príjmov a výdavkov je vyrovnaný.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 189/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 6. Schválenie rozpočtu na rok 2022 – 2024.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
rozpočet na roky 2023 – 2024.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 190/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 7. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie

na

vedomie

odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 191/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.

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

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 192/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 9. Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v ZŠ s MŠ Vlachovo.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v MŠ a ZŠ Vlachovo, SNP 239/15, Vlachovo ako
súčasť Základnej umeleckej školy, Nová 793/41, Dobšiná.
.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 193/2021
z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 15.12.2021

_________________________________________________________________

K bodu 10. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2022.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

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

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta
Vo Vlachove dňa 15.12.2021

