Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
23. 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. Návrh na schválenie prijatia návratného zdroju financovania (úveru)
3. Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2013 a správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2013
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (6 poslancov).
Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia, požiadal o doplnenie do
programu a dal ho schváliť.
Do bodu rôzne starosta doplnil:
a) informácia o zámere pozemkového spoločenstva o zmene využitia pozemku, parc.
číslo 1914/2
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia,
vrátane doplnenia programu.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili ako overovateľov
zápisnice Ing. Viliama Klobušníka, Ing. Mareka Hronca, návrhovú komisiu Petra
Hricka a Ing. Slavomíra Labuzíka a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú.
2. Návrh na schválenie prijatia návratného zdroja financovania (úveru) – Peter Hricko
prečítal zápisnicu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá prejednávala možnosti
prijatia úveru – príloha zápisnice
- Ing. Pakes ešte na doplnenie prečítal ponuku od Ing. Hroncovej z Prima banky –
príloha zápisnice (koľko bude úrok a v akej výške by vychádzali splátky)
- starosta informoval, že ide o úver v celkovej výške 25 000 €, obec by bola schopná
mesačne splácať 1 200 €
- celkové náklady na asfaltovanie sú 38 000 €
- Ing. Slavomír Labuzík sa informoval, či ponuka z Prima banky bola najnižšia
- Ing. Marek Hronec sa informoval, či je to iba na asfaltovanie komunikácie Kpt.
Nálepku, alebo aj parkovisko pred predajňou Jednoty – iba ulica Kpt. Nálepku
- Ing. Zuzana Kováčová sa informovala, ako to bude v prípade, keď navýšia celkovú
sumu o sumu DPH – celková suma vyjde na 45 600 €, odkiaľ obec vezme 7 600 €
- Ing. Viliam Klobušník sa spýtal, či sa bude ešte zmluva o dielo prejednávať
a skonštatoval, že je potrebné zmluvu prejednať aj s právnikom a termín realizácie –

hneď po jarmoku
- Ing. Zuzana Kováčová podotkla, že je potrebné vždy na začiatku roka, resp.
k zostaveniu rozpočtu vytýčiť určité priority, a vytýčiť väčšie investície taktiež
kapitálové peniaze, ktoré sú zvyšné aby sa odvádzali na iný účet a tým šetriť
- starosta skonštatoval, že sa tiež obáva zadlžovania obce, no situácia sa vyvíja tak, že
momentálne nie je iná možnosť
- najväčšie investície sú na opravu komunikácií a rekonštrukciu budov
- Ing. Kováčová skonštatovala, že na budove klubu je veľký únik peňazí na energie
- Štefan Bendík skonštatoval, že je potrebné robiť častejšie odpočty a tým zistiť
v čom spočívajú najvyššie náklady, preto navrhol odpisovať pravidelne elektromer,
vodomer a plynomer a v prípade, keď bude väčšia akcia, kde sa bude používať aj
kuchyňa pred akciou aj po akcii. Taktiež navrhol v prípade, keď sa zistí, že kuchyňa
je vysoko nákladová, zakázať jej používanie, pretože v takom prípade je lacnejšie si
doviezť stravu hotovú z reštaurácie a ľudia odmietajú platiť vysoké poplatky za
prenájom budov
Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili (6 poslancov) úver.
3. Návrh na zmenu rozpočtu predložila Renáta Lešková – príloha zápisnice
- starosta informoval, že v piatok 19.07. bol pozvaný s riaditeľom školy na
ministerstvo školstva v rámci dohodovacieho konania s tým, že mali vyriešiť, čo
ďalej so školou v našej obci. Na ministerstve skonštatovali, že naša škola je
nerentabilná a plne organizované školy sú veľmi blízko, preto nie je potrebné aby sa
škola vo Vlachove zachovala. Starosta a riaditeľ argumentovali tým, že v našej obci
má škola svoju tradíciu, rodičia sú radi, že tu môžu dať deti, nie sú tu neprispôsobiví
žiaci, preto trvali na zachovaní školy aj ked musí byť iba jednotriedna škola, keďže je
iba 12 žiakov. S týmto návrhom súhlasili aj na ministerstve a v tomto prípade môže
škola žiadať finančné prostriedky v rámci dohadovacieho konania z ministerstva.
- správa vychádza z návrhu na zmenu rozpočtu – príloha zápisnice
- Renáta Lešková informovala, že plot okolo fary sa opäť navýšil o 300 €, pretože
doručil pán Breznen faktúru za dovoz piesku
Všetci prítomní poslanci ( 6 poslancov) schválili zmenu rozpočtu na rok 2013.
4. a) informácia o zámere pozemkového spoločenstva – starosta informoval, že obec
obdržala podnet od Ing. Slavomíra Klobušníka, bytom Kaspická 2, Košice o tom, že
si neželá on, ani ostatní susedia, aby pozemkové spoločenstvo na dotknutom
pozemku zriadilo technickú dielňu a parkovisko – príloha zápisnice
- Jaroslav Hajdúk informoval, že pán Klobušník má mylné informácie, PS chce
dosiahnuť to, aby sa odsťahovali z kotolní, kde zadeľujú prácu robotníkom, preto
chcú mať svoj pozemok, ktorý budú využívať na tento účel. Taktiež chata, ktorú má
PS by chceli demontovať a preniesť na danú parcelu, kde by vyžili priestor. Danú
chatu chceli aj zlegalizovať, majú už aj geometrický plán, no väčšia časť chaty stojí
na pozemku štátnych lesov. Takže pozemok nechcú využiť ako parkovisko, ani servis,
budú tam parkovať svoje osobné terénne autá, ktoré PS slúžia na prepravu
pracovníkov na miesto výkonu práce (2 motorové vozidlá), taktiež majú dohodu
s družstvom (bývalá granulovačka), kde budú parkovať V3S. Teraz majú vozidlá
u členov PS na dvore, no to nie je riešenie. Bude tam len prístrešok na motorové

vozidlá a prívesy, poprípade železnú búdu z V3S ako úložný priestor na pracovný
materiál a náradie.
- Štefan Bendík skonštatoval, že taký istý hluk urobí ktorýkoľvek sused, ktorý vlastní
gáz, V3S a podobné stroje, ako spravia oni, nie ako je napádané od Ing. Slavomíra
Klobušníka. PS išlo aj o to, aby sa nepoškodzoval súkromný majetok
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že je potrebné mu dať písomnú odpoveď
a vysvetliť a upresniť, aký majú zámer
- p.Bendík skonštatoval, že PS nemôže spraviť žiadny krok bez súhlasu obecného
zastupiteľstva a taktiež všetky veci riešia v rámci zákona
5. – Ing. Viliam Klobušník podotkol, že odrážka – kanál popri dome Viktora Ďuraja je
značne poškodený a je potrebné vypodložiť daný kanál
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že pri opornom múre za mlynom by bolo vhodné
nechať ešte nadstaviť, pretože oporný múr nebude v dostatočnej výške
- Štefan Bendík skonštatoval, že priepuste, ktoré sa robili na ulici Kúpeľnej
a Osloboditeľov nie sú urobené správne, pretože výstavbou týchto mreží sa voda
odchýli a voda bude stekať opäť dolu ulicou Kúpeľnou a nebude stekať do prepusti
- Štefan Bendík podotkol, že je potrebné vytrhnúť trávnatý pás popri rigole na
Kamennej ulici, pretože dažďová voda sa do daného rigola nedostane kvôli tráve
- starosta obce informoval o sťažnosti od Diany Mlynárovej a Valérie Mlynárovej na
neupravený a nepokosený cintorín čase pohrebu ich matky a starej matky – starosta
im odpísal ospravedlnil sa a uznal, že je to jeho chyba,ale pracovníci obce nestíhajú
z dôvodu množstva akcií , ktoré sa konajú v obci kosiť všetky obecné priestranstvá
a cintorín bol naplánovaný na kosenie až po jarmoku.
- starosta navrhol zaviesť poplatky za kosenie obecnými krovinorezmi
6.

Návrh na uznesenie predložil Peter Hricko. Starosta obce ukončil 19. zasadnutie
obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednoznačne schválili uznesenie.

Uznesenie č. 19/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:

A: Berie na vedomie:
1. Informáciu člena komisie financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu Petra Hricka,
o finančnej situácii obce a možnostiach čerpania dlhodobého úveru na údržbu miestnej
komunikácie ul. Kpt. Nálepku.
2. Písomné vyjadrenia Ing. Slavomíra Klobušníka, bytom Kaspická 2, Košice,
k realizácii plánu Pozemkového spoločenstva k vybudovaniu parkoviska.
3. Informáciu Pozemkového spoločenstva o zámere vybudovať prevádzkareň
s kanceláriou a prístrešku pre osobné terénne motorové vozidlá.

B: Schvaľuje:
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2013
2. Zmenu rozpočtu obce Vlachovo pre rok 2013 podľa predloženého návrhu
3. Navýšenie Komunál univerzálneho úveru o sumu 25 000 €, na celkovú výšku
úveru 25 000 €, poskytnutého zo strany Prima banka, Slovensko, a.s., so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň
schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky
úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného
prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov
ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel
medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou
a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto
rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Obecné zastupiteľstvo zároveň
akceptuje vystavenú vlastnú vista biankozmenku na rad banky za účelom
zabezpečenia celej pohľadávky banky z úveru.

C: Ukladá:
1. Správcovi budovy Spoločenského klubu obce Vlachovo, JUDr.
Klobušníkovi, v pravidelných mesačných intervaloch a pred a po akcii
vykonať odpisovanie elektromeru.

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 6 poslancov).
Vo Vlachove, 23. júla 2013
Zapísala: Eva Černajová
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Hronec
Ing. Viliam Klobušník
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