Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
10. októbra 2014 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
e) Kontrola uznesení
2. Prerokovanie žiadosti Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie pozemku pred rodinným
domom, parc. č. 3137/6.
3. Vyhodnotenie a vyúčtovanie Remeselníckeho jarmoku a folklórneho festivalu 2014
4. Diskusia
5. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
poslancov a aktivistov a informoval prítomných o programe dnešného
zastupiteľstva tak ako bol zaslaný v pozvánke. Starosta informoval, že dnešné
zasadanie bude mať slávnostnejší charakter. Uviedol, že po rokovaní je
prichystané posedenie v reštaurácii v Stratenej.
Starosta navrhol do návrhovej komisie Mgr. Juraja Kováč a Ing. Darinu Švecovú,
za overovateľov zápisnice Ing. Mareka Hronca a Ing. Slavomíra Labuzíka a za
zapisovateľku Janu Teplickú.
Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) jednohlasne schválili program zasadnutia.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili ako overovateľov
zápisnice Ing. Mareka Hronca a Ing. Slavomíra Labuzíka, do návrhovej komisie Mgr.
Juraja Kováča a Ing. Darinu Švecovú a za zapisovateľku zápisnice Janu Teplickú.
2. Prerokovanie žiadosti Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie pozemku pred rodinným
domom, parc. č. 3137/6. Starosta informoval prítomných, že ide o pozemok vedľa
regulačnej stanice plynu a žľabu na odvodnenie. Mgr. Hajdúk tam plánuje postaviť
garáž, samozrejme v dostatočnej vzdialenosti od regulačky aj žľabu. Možno by sa tam
trochu obmedzil prístup keby sa tam urobila cesta alebo výstavba.
Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že je potrebné tam zachovať ochranné pásmo od
plynovej stanice.
Jaroslav Mihók – upozornil, že je nepravdepodobné, že plynári dajú súhlasné
stanovisko na stavbu garáže.
Ing. Marek Hronec – informoval, že toto záleží na žiadosti Mgr. Ondreja Hajdúka. Ale
momentálne riešime predaj pozemku, nie stavbu garáže.
Starosta informoval, že pre obec je to taký zahrabaný pozemok, ktorý obec nevie
veľmi využiť.
Mgr. Juraj Kováč navrhol pozemok predať, nakoľko je to pre obec nepotrebné, obec to
nevie využiť a keď si to občan vie skultúrniť, tak je vhodné pozemok predať. A tiež je
tam zátopová oblasť a keď si to zušľachtí a sprístupní vodu, tak je za predaj pozemku.
Starosta informoval, že si musí dať vypracovať geometrický plán a dať si ho zamerať.

Ing. Andrea Hajdúková – navrhla, že keď sa bude robiť geometrický plán, aby tam
komisia výstavby usmernila, koľko obec predá a akú časť pozemku potrebuje.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) súhlasilo so zámerom odkúpenia časti
pozemku Mgr. Ondrejom Hajdúkom, po vypracovaní geometrického plánu
žiadateľom, ktorý predloží k novej žiadosti o odkúpenie pozemku.
3. Vyhodnotenie a vyúčtovanie Remeselníckeho jarmoku a folklórneho festivalu 2014.
Predložila Bc. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Juraj Kováč – myslí si, že 67 € za dobrovoľné vstupné je dosť málo. Navrhuje do
budúcna, aby dievčatá chodili pomedzi návštevníkov a vyberali vstupné. Zároveň
upozornil, že každá obec má aj deň obce a bolo by dobré spojiť Remeselnícky jarmok
s dňom obce.
Starosta – rozmýšľal nad 70. Výročím oslobodenia obce, je to vtedy, keď je výstup na
Stromíš. Navrhol, aby tabuľa, ktorá je dole na OÚ bola opravená cez projekt opravy
vojnových hrobov. Navrhol doplniť na tabuľu, že obec oslobodila slávna sovietska
a rumunská armáda.
Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že v tom čase bola rumunská armáda súčasťou sovietskej
armády.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) vzalo na vedomie vyúčtovanie
Remeselníckeho jarmoku a folklórneho festivalu 2014.
4. Diskusia
Ing. Slavomír Labuzík – informoval, že DHZ dostalo dotáciu a už sa zakúpili nejaké
veci a požiadal R. Leškovú, aby všetko zapísala do majetku obce. Všetko dostane
inventárne čísla. Zakúpila sa píla značky Stihl, čerpadlo na čerpanie vody z pivníc,
ktoré dokáže obsluhovať jedna osoba, hasičská výstroj – 6 oblekov, zásahové prilby.
Budúci rok by DHZ chcelo opäť požiadať o dotáciu a dokúpiť kalové čerpadlo,
hadice...
Mgr. Juraj Kováč – oslovili ho občania, aby sa opravili murované múriky pri jeho
dome, ktoré sú veľmi ošarpané. Navrhol, aby to zamestnanci obce opravili. Taktiež
v areáli KD je starý, zhrdzavený stĺp verejného osvetlenia a navrhol ho odstrániť.
Jaroslav Mihók – treba urobiť dohodu alebo upozorniť PD, aby na obecnú cestu
nechodili ich vozidlá s hnojom, blatom, lebo znečisťujú cesty.
Ing. Zuzana Štefániková informovala, že sa zúčastnila školenia hlavných kontrolórov
a počas MD nemôže poberať plat, ale potom počas RD môže kontrolu vykonávať aj
spätne. Upozornila, že funkcia hlavného kontrolóra je volená na 6 rokov a nedá sa
nahradiť.
Starosta informoval, že jednal s predsedom PD ohľadom žiadosti Ing. Šmíra o prenájme
pozemkov. Predseda PD doručil žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov,
s ktorou nesúhlasí. Jeho zámerom je podať výpoveď z užívania pre PD.
Ing. Andrea Hajdúková – upozornila, že výpoveď bolo treba podať pred 1. októbrom
a môže byť aj 5 ročná výpovedná lehota. Navrhla ísť za právnikom a poradiť sa, lebo
zákon chráni poľnohospodársku pôdu.

Návrh na uznesenie predložila Ing. Darina Švecová. Starosta obce ukončil 25. zasadnutie
obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili návrh uznesenia.

Uznesenie č. 25/2014 – OZ, zo zasadnutia OcZ konaného dňa 10.októbra
2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Správu o vyúčtovaní 22. Festivalu spevu a tanca a10.remeselníckeho jarmoku
2. Žiadosť Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie časti pozemku parc. č. 3137/6 pred jeho
rodinným domom.
B: Súhlasí:
1. So žiadosťou Mgr. Ondreja Hajdúka o odkúpenie časti pozemku parc. č. 3137/6 pred
jeho rodinným domom. K schváleniu žiadosti je potrebné predložiť geometrický plán.
C: Nesúhlasí:
1.
D: Ukladá:
1.
F: Žiada:
1. Starostu obce o zabezpečenie právneho poradenstva vo veci prenájmu pozemkov obce.

Vo Vlachove, 10. októbra 2014
Zapísala: Jana Teplická

