Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
1. júla 2013 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určnie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Prerokovanie návrhov na poistenie majetku obce
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní
5. Prerokovanie žiadosti Miloša Černaja, SNP 240, Vlachovo o opravu oplotenia
areálu ZŠ s MŠ vo Vlachove
6. Prerokovanie návrhu na výmenu svietidiel verejného osvetlenia za LED osvetlenie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (7 poslancov).
Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia, požiadal o doplnenie do
programu a dal ho schváliť.
Do bodu rôzne starosta doplnil:
a) návrh kontrolórky obce – plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2013
b) žiadosť od Alberta Rézművesa, Rožňava o kúpu motorového vozidla Škoda 1203
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia,
vrátane doplnenia programu.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili ako overovateľov
zápisnice Ing. Darinu Švecovú a Máriu Hlaváčovú, návrhovú komisiu Ing. Mareka
Hronca a Ing. Viliama Klobušníka a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú.

2.

Prerokovanie návrhov na poistenie majetku obce Vlachovo: starosta oboznámil
prítomných s tým, že oblastný riaditeľ pán Ing. Marian Šebo prerobil ponuku na
poistenie majetku od poisťovne UNIQA. Taktiež informoval o predložení ponúk z
poisťovne Generali, kde bola suma celkového ročného poistného vo výške 2 928 €
a z poisťovne Alianz, kde celkové ročné poistné vyšlo na sumu 5 562 €.
Z poisťovne Uniqa, po prepracovaní ponuky na poistenie vyšlo celkové ročné
poistné na sumu 1 665,10 € s tým, že poisťovňa Uniqa bude obec podporovať
sponzorskými darmi na rôznych obecných akciách. Starosta sa informoval aj po
iných obecných úradoch – Vyšná Slaná majú poistený majetok na 800 €, Nižná
Slaná na vyše 2 000 €, no poznamenal, že ani jedna okolitá obec nemá toľko budov
ako Vlachovo (obecný úrad, ZŠ s MŠ, Spoločenský klub obce, dom smútku,
kultúrny dom, tribúna,mlyn,turistická ubytovňa, ). Marian Šebo oboznámil

prítomných, že poisťovňa Uniqa robila prieskum, ktorý im preukázal, že obce
v Rožňavskom okrese nemajú majetok dostatočne poistený, resp. majetok majú
podpoistený a preto nikdy nedôjde pri poistnej udalosti k celkovému odškodneniu.
Mgr. Juraj Kováč poznamenal, že prvotná suma bola veľmi vysoká a taktiež obec
nemala 3 ponuky. Výsledná cena z poisťovne Uniqa by bola reálna suma na plné
krytie. Ing. Marek Hronec podotkol, či je vôbec potrebné sa baviť o iných
ponukách, keď z iných poisťovní sa ani neunúvali prísť majetok pozrieť a
ohodnotiť. Marian Šebo informoval, že v poistnej zmluve sú aj živelné pohromy,
krádeže, taktiež aj škoda, v prípade, že udrie blesk – aj na elektroniku – dôvod
prepätia. Taktiež v prípade, napríklad keď spadne strom na hrob, nakoľko obec je
správcom cintorína, týka sa to aj poistenia v takomto prípade. Mgr. Juraj Kováč
skonštatoval, že nie je o čom diskutovať ponuka od poisťovne Uniqa je
najvýhodnejšia a majetok obce musí byť poistený.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili ponuku na
poistenie majetku od poisťovne Uniqa.
3. 14. Uznesenie
v bode E: Žiada: 1. starostu obce vytvoriť pracovnú skupinu z účelom označenia
a majetku obce k inventarizácii – nesplnené, skupina sa nezorganizovala.
2. starostu obce jednať s firmou Calisto, s.r.o., o podmienkach zazimovania areálu
kúpaliska a predĺženia zmluvy o nájme. – splnené, zmluva o prenájme kúpaliska
s firmou Calisto je podpísaná.
15. Uznesenie
v bode E: Žiada: 1. starostu obce zrealizovať mimosúdne vyrovnanie so stavebnou
firmou Ekolines IPC zastúpenú Ing. Petrom Jackom – starosta poznamenal, že sa
s pánom Jackom stretol u JUDr. Hadušovského, no nedospeli k žiadnej zhode. Je
tam vysoký súdny poplatok, čo brzdí obec v podaní na súd. Právnik má všetky
podklady, všetko je pripravené, no obec „má zviazané ruky“ z finančnej stránky.
Ing. Marek Hronec sa informoval, či je vypočítaná suma, ktorú má Jacko doplatiť
a či je to vymožiteľné, no starosta ešte nemá spätné informácie či pán Jacko v s.r.o.
má nejaký majetok a či sa oplatí ísť do súdneho sporu s firmou Ekolines s.r.o., ked
tá už existuje len formálne bez majetku. Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že Jacko
má vraj znalecký posudok, v ktorom stojí, že obec by mala ešte doplatiť jemu.
Navrhol pána Jacka ešte raz zavolať na zastupiteľstvo a riešiť to osobne opätovne
s ním, nakoľko čiastočná stavba čističky chátra a dochádza k jej poškodzovaniu.
Ing. Marek Hronec navrhol jednať s ním a keď by súhlasil, že má stavbu dokončiť,
nech podpíše „uznanie“ dlhu ako fyzická osoba, resp. súhlas s dokončením
výstavby ČOV.
16. Uznesenie
v bode E: Žiada: 1. starostu obce uzavrieť Zmluvu o prenájme areálu kúpaliska
s firmou Calisto, s.r.o. Dobšiná – splnené, žiadosť bola uzavretá na 5 rokov
2. starostu obce uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu o odpredaji vozidla V3S cisterna,
so žiadateľom Michalom Tomkom, Vlachovo, Kpt. Nálepku 188 – splnené,
vozidlo V3S odpredané občanovi Michalovi Tomkovi
3. starostu obce o zazmluvnenie podmienok obhospodarovania poľnohospodárskej
pôdy v lokalite nad Dolinou s Poľnohospodárskych družstvom Vlachovo- starosta
skonštatoval, že obec musí počkať na výsledok volieb na voľbu predsedu – Ing.
Viliam Klobušník skonštatoval, že je potrebné jednať aspoň s predstavenstvom
predčasne, aby vedeli, čo od nich obec vyžaduje. Ing. Andrea Hajdúková
skonštatovala, aké plodiny by bolo vhodné vysadiť a ako riešiť danú situáciu s PD
Vlachovo – nesplnené
4. starostu obce o zverejnenie výzvy na predkladanie cenových ponúk na realizáciu

asfaltovania miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku – splnené, výzva bola
zverejnená
17. Uznesenie
v bode E: Žiada: 1. starostu obce o vyžiadanie kalkulácie poistného obecného
majetku okrem poisťovne Uniqa od ďalších dvoch poisťovní – splnené, ponuky na
poistenie majetku má obec od poisťovne Generali a Allianz
2. starostu obce o zvolanie spoločného zasadnutia obecného zastupiteľstva
a predstavenstva poľnohospodárskeho družstva Vlachovo k doriešeniu ochrany
obecného majetku proti prívalovým vodám z pozemkov PD v termíne prvý júnový
týždeň 2013 – nesplnené, je potrebné počkať na voľbu predsedu PD Vlachovo,
voľby do dnešného dňa neprebehli
4. Starosta oboznámil prítomných s tým, že uskutočnil 5 verejných obstarávaní –
prílohy zápisnice, pretože od 1.7.2013 podľa zákona o verejnom obstarávaní
všetko nad 1000 eur je potrebné zverejňovať vo verejnom vestníku a vyhlasovať
verejné obstarávanie.
Rekonštrukcia farského plota – zrekonštruované – vyhral Miroslav Hronec
s najnižšou ponukou 1355,70 €.
Zhotovenie oporného múru za budovou mlyna – verejné obstarávanie vyhral Maroš
Sklenár – Ranel s najnižšou cenovou ponukou – 2 740 €.
Uloženie líniového odvodňovacieho systému na ulici Kúpeľnej – verejné
obstarávanie vyhral Ján Hronec, s cenovou ponukou 3986, 94 € .
Oprava miestnej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku – vyhodnotenie preložené na
02.07.2013 o 13.30hod.
Oprava výtlkov, sieťového rozpadu, spevnenie zalomených krajníc v obci
Vlachovo – vyhodnotenie preložené na 02.07.2013 o 13.30hod
Starosta oboznámil, že je potrebné sa rozhodnúť či obec bude klásť žľaby
a následne asfaltovať ulicu Kpt. Nálepku, na čo bude potrebné zobrať úver. Ing.
Viliam Klobušník podotkol, že žľaby na ulici Kúpeľnej je potrebné osadiť, je to
nevyhnutnosť, pretože stále hrozia záplavy a vpuste sú nefunkčné, následkom
čoho vznikajú záplavy domov na ulici SNP. Mgr. Juraj Kováč podotkol, že je
ťažké zaujať k tomu postoj a hlasovať, nakoľko nevedia, aká je finančná situácia
obce. Renáta Lešková oboznámila prítomných so stavom bankových účtov obce
VÚB – 5 870,62 € eur a v Dexii 29 349,48 €, vrátane dotácie z Ministerstva
financií – vrátenie DPH ( 18 510,02 €). Starosta navrhol zvolať finančnú komisiu,
pozvať aj kontrolórku obce a rozdiskutovať finančnú situáciu a urobiť záver, čo
ešte si môže obec dovoliť a či finančná komisia odporúča zobrať úver na
vyasfaltovanie ulice Kpt. Nálepku. Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či starosta
nejednal s „domácimi“- napr. pánom Tomášikom – starosta práve pán Tomášik
odporučil spoločnosť JUNO DS zo Starej Ľubovne, ktorá sa bola oslovená
v rámci predkladania cenových ponúk. Ing. Viliam Klobušník sa informoval, či
nie sú nejaké eurofondy, ktoré by poskytli dotácie na výstavbu miestnych
komunikácií. Starosta prítomných oboznámil, že peniaze z úradu vlády, ktoré boli
schválené na opravy výtlkov nám nedošli, preto starosta hľadal príčinu. Na minist.
dopravy bolo starostovi povedané, že údaje pre nich spacuváva výskumný
dopravný úrad v Žiline, z čoho vyšlo, že vtedajšia pracovníčka, ktorá je toho času
už na dôchodku, nenatypovala výkaz našej obce o miestnych komunikáciách
z roku 2009, preto obci Vlachovo vykazuje v tabuľkách nulovú hodnotu ciest
a preto obci Vlachovo neboli pridelené finančné prostriedky. Peniaze sa
prerozdeľovali z výkazov z roku 2009 a 2006. Starosta o danej situácii informoval
aj ministra Počiatka, ktorý prisľúbil riešenie situácie a prejednanie daného
problému. Starosta navrhol zvolať finančnú komisiu na dňa 9. júla 2013 o 17.00 h.

5. Žiadosť Miloša Černaja, SNP 240, Vlachovo o opravu oplotenia ZŠ s MŠ –
starosta prečítal prítomným žiadosť – príloha zápisnice. Starosta skonštatoval, že
bol oplotenie pozrieť a situácia je katastrofálna, pričom betónové stĺpy, ktoré mali
držať pletivo padajú do dvora Miloša Černaja. Starosta podotkol, že uvažuje
o riešení vybrať staré betónové stĺpy a založiť menšie, ľahšie stĺpy. Ing. Viliam
Klobušník skonštatoval, že keď sú dané stĺpy použiteľné, je vhodné ich nanovo
osadiť, bola by škoda ich vyhodiť. Ing. Viliam Klobušník navrhol použiť zemné
vrtáky a natiahnuť pletivo. Starosta navrhol zvolať stavebnú komisiu dňa 8.júla
2013 o 19.00 h a ísť riešiť situáciu priamo na mieste.
6. Starosta informoval, že tento bod vyplynul z toho, že do 1.7. bolo potrebné urobiť
verejné obstarávania. Technológie sa posunuli vpred a preto je vhodné riešiť aj
verejné osvetlenie, ktoré môže byť úsporné, nakoľko verejné osvetlenie v obci má
už svoj vek. Aj v iných obciach, v ktorých vymenili verejné osvetlenie za LED
žiarivky vznikla úspora. Starosta si dal vypracovať ponuku, na základe podaného
projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia z roku 2009, u pána Kajlu, ktorý
v našej obci realizoval rekonštrukciu rozhlasu. Realizácia vyšla – 1 svietidlo 98 eur
– celkovo na cca 9 000 eur. Je však potrebné osloviť aj iné firmy. Úspora bude až
80 % v prípade namontovania LED žiariviek. Marek Adami podotkol, že podľa
neho je 13 watová žiarivka na verejné osvetlenie málo a bude slabo svietiť.
Skonštatoval, že v ich firme majú 30 watové svietidlo najslabšie v ponuke a je tam
úspora až 80 % - jedna 30 watová žiarivka LED vyjde v ich firme na 93 eur.
Starosta podotkol, že pre obec je prvoradé to, aby sa dalo svietiť celú noc a nebolo
to veľmi nákladné. Ing. Marek Hronec navrhol postupne montovať svietidlá na
skúšku – po uliciach a časom sa uvidí, či je to pre obec výhodné.
7. a) Kontrolórka obce prečítala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 – príloha
zápisnice
b) starosta prečítal žiadosť od Alberta Rezmuvesa, Rožňava na kúpu vozidla Škoda
1203 –príloha zápisnice. Ing. Viliam Klobušník sa informoval, ako sa dané auto
využíva momentálne – stojí v garáži a nepoužíva sa, pretože má veľkú spotrebu
pohonných hmôt. Mgr. Juraj Kováč informoval, že dané vozidlo obec dostala od
obvodného úradu Rožňava za 1€,no toho času ju už môže obec predať. Za
symbolickú cenu , ako to žiada Rezmuves, je odpredaj vozidla nemožný. Mgr.
Juraj Kováč navrhol zverejniť inzerát na odpredaj škody 1203 v cene 1 000 €.
8. – Mgr. Juraj Kováč – oboznámil zastupiteľstvo s programom na Vlachovský
remeselnícky jarmok a Festival ľudového spevu a tanca – príloha zápisnice. Je
potrebné požiadať pozemkové spoločenstvo, aby dodali máj a priviezli ho na
ústredné priestranstvo obce. Taktiež skonštatoval, či by nebolo budúci rok lepšie
uvažovať o dátume 5. júla, pretože náš festival je v čase dovoleniek
- Mgr. Juraj Kováč informoval o Vlachovských novinách – majú články, ktoré sú
zastaralé a nevhodné uverejniť v polročníku. Navrhol Mgr. Marianovi Kušnierovi
zadať nejakú fixnú sumu, ktorú bude dostávať za Vlachovské noviny. Vo štvrtok
by mali noviny vyjsť – je tam aj program na jarmok a festival
- starosta informoval o krádežiach v obci – pani Gecelovská, ul. Kamenná, kde šlo
o krádež potravín a satelit pri Jánovi Vysokom – ako páchateľ bol označený Patrik
Černaj, ktorý je však mentálne zaostalý. Prípad ešte nie je uzavretý a momentálne
sa nevie, či ho potrestajú väzobne, alebo dostane pokutu. Mgr. Juraj Kováč sa
informoval, aký postih mal za podpálenie stodoly – žiadny. Starosta navrhol
predvolať rodičov Patrika Černaja na komisiu ochrany verejného poriadku a skúsiť
riešiť situáciu s nimi.
- starosta informoval o okresných oslavách dňa 5.júla 2013 pri príležitosti 1150.

výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice slovenskej.
Kúpalisko je už vyčistené a prakticky pripravené na danú akciu. Do piatku by pán
Slovák chcel napustiť bazény. Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že je potrebné ešte
vystriekať parkovisko z nánosov hliny a blata, ktoré aj nepríjemne zapácha. Ing.
Viliam Klobušník informoval, že je prasknuté jedno čerpadlo a šupátka z dôvodu
zlého zazimovania areálu.
- starosta informoval, že sa dozvedel o tom, že z programu Obnova dediny
nedostane žiadna obec nič, no Ing. Zuzana Kováčová informovala, že v rádiu
zverejnili, že budú dávať dotácie, no podporovať budú tie obce, ktoré ešte dotácie
nedostali.
- starosta informoval o tom, že školská činnosť v materskej škole na žiadosť
rodičov bude pokračovať počas prvých 2 týždňov v mesiaci júl
- starosta skonštatoval, že sú veľmi dobré ohlasy na Tašíkovo a hasičskú súťaž,
ktoré sa konali 15.júna. Mgr. Juraj Kováč jednal s organizátormi – GOS - ohľadne
Tašíkova na jarmok, no nie je to možné, nakoľko majú presný program a vo
Vlachove už raz boli.
- Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že je potrebné určiť pracovnú skupinu za
účelom kontroly majetku kultúrneho domu – aktualizácia majetku na úseku kultúry
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že je potrebné vymaľovať kultúrny dom v zadnej
časti, kde bola zatečená stena, na čo starosta reagoval, že je potrebné vymaľovať
viac obecných budov prioritu majú škola a ambulancie, ktoré nariadila vymaľovať
hygiena.
9. Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam Klobušník. Starosta obce ukončil 18.
zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednoznačne schválili uznesenie.

Uznesenie č. 18/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Informáciu o výsledkoch verejných obstarávaní:
- rekonštrukcia oplotenia pri farskom plote – Miroslav Hronec
- zhotovenie oporného múra pri budove mlyna – Maroš Sklenár
- uloženie líniového odvodňovacieho žľabu, ul. Osloboditeľov a Kúpeľná – Ján
Hronec
- oprava miestnej komunikácie Kpt. Nálepku
- sieťová oprava výtlkov
2. Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia nahradením pôvodných svietidiel
LED osvetlením
B: Schvaľuje:
1. Poistenie majetku obce v poisťovni Uniqa vo výške 1 665,10 €.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013
3. Pracovnú skupinu za účelom aktualizácie majetku obce na úseku kultúry v zložení:
Mgr. Juraj Kováč, Ing. Slavomír Labuzík, Ing. Darina Švecová, Ing. Diana
Ondrejčíková a Mgr. Martina Gálová.
C: Súhlasí:
1. S opravou oplotenia areálu ZŠ s MŠ vo Vlachove
2. S odpredajom vozidla Škoda 1203 ako prebytočného majetku obce za cenu 1 000 €
D: Ukladá:
1. Finančnej komisii vypracovať analýzu rozpočtu za účelom financovania investičných
zámerov obce
2. Stavebnej komisii navrhnúť riešenie opravy oplotenia areálu školy od suseda Miloša
Černaja (8.7.2013 o 19.00 h)
E: Žiada:
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 7 poslancov).
Vo Vlachove, 1. júla 2013
Zapísala: Eva Černajová
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Ing. Darina Švecová
Mária Hlaváčová
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