Zápisnica
z 2.zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa 22.2.2011, v zasadačke
obecného úradu vo Vlachove.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Návrh rozpočtu obce Vlachovo pre roky 2011, 2012, 2013
4. Štatút obce Vlachovo - schválenie
5. Organizačný poriadok obce Vlachovo - schválenie
6. Pracovný a odmeňovací poriadok pre zamestnancov obecného úradu schválenie
7. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Vlachovo schválenie
8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlachove – schválenie
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes.
Privítal prítomných poslancov a aktivistov a skonštatoval, že poslanci sú uznášaniaschopní
účasť 100% t.j. 7 poslancov) a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý navrhol
doplniť v bode rôzne o predloženie návrhu novej zámennej zmluvy, týkajúcej sa výmeny
pozemkov, ktoré sú v majetku Obce Vlachovo s pozemkami, ktoré sú v majetku
Pozemkového spoločenstva, predložiť správu o overení účtovnej uzávierky a plán kontrolnej
činnosti na rok 2011, do bodu 8 navrhol doplniť zloženie a schválenie Hasičského zboru,
ďalej navrhol doplniť kultúrnu komisiu o ďalšieho člena Jána Stachuru. Všetci prítomní
poslanci (7) jednohlasne schválili program zasadnutia aj s doplnkami.
2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Poslanci jednohlasne (7) schválili za členov návrhovej komisie Máriu Hlaváčovú a Petra
Hricka, za overovateľov zápisnice Miroslava Hronca a Ing. Viliama Klobušníka a za
zapisovateľku Ing. Darinu Švecovú.
3. Návrh rozpočtu obce (tvorí prílohu tejto zápisnice) predložil predseda finančnej
komisie Marek Hronec. Finančná komisia zasadala 17.2.2011, kedy vypracovala predložený
rozpočet, ktorý doplnil starosta obce. Na požiadanie predsedu finančnej komisie prítomných

poslancov a aktivistov s rozpočtom oboznámila Renáta Lešková. Predseda finančnej komisie
prispel do diskusie o výške príspevku na rekreačné a športové služby. Žiadal zvýšiť príspevok
pre futbalistov.
Ing. Slavomír Labuzík vyjadril nesúhlas so znížením príspevku na požiarnu ochranu
oproti minulým rokom. Poukázal na prísne požiarne normy, ktorých dodržiavanie si vyžaduje
zvýšené nároky aj na financie.
Ing. Viliam Klobušník prispel diskusiou k problémom stavebnej činnosti- za akútny stav
označil opravu miestnych komunikácií a opravu tečúcej vody na ul. Kúpeľná.
Renáta Lešková oboznámila zastupiteľstvo so žiadosťami o finančný príspevok za
Motorsport-žiadali príspevok vo výške 2000,- EUR, MOMS - 500,- EUR, OZ Stromíš – 800
EUR, TJ – 4000,- EUR. Starosta navrhol krátiť príspevok pre Motorsport o 100,- EUR a dať
ho MOMS, t.j. upraviť položky Rekreačné a športové služby a Kultúrne služby.
Ing. Viliam Klobušník sa vyjadril na adresu Motorsportu, že majú morálne právo žiadať
finančný príspevok, nakoľko vyvíjajú činnosť.
Finančná komisia navrhla reprezentačné pre starostu obce vo výške 2500,- EUR
a dispozičné oprávnenie vo výške 2000,-EUR.
Ing. Labuzík sa opäť vrátil k príspevkom pre Hasičský zbor a Motorsport a vyjadril
nesúhlas s ich výškou.
Viacerí diskutujúci sa zhodli na tom, že rozpočet

je možné v priebehu roka meniť

a jednotlivé položky upravovať.
Renáta Lešková oboznámila všetkých prítomných o tom, že príjmy plynú na účet
postupne a postupne z účtu aj odchádzajú.
Návrh na zmenu rozpočtu bol nasledovný: z položky 810- rekreačné a športové služby
zobrať celkom 300 EUR a presunúť 200 EUR na položku 320- požiarna ochrana a 100 EUR
na položku 820- kultúrne služby.
Rozpočet bol schválený jednohlasne (7) a so zmenami. Jednohlasne bolo schválené aj
reprezentačné pre starostu vo výške 2500, -EUZ a dispozičné oprávnenie vo výške 2000,EUR.
4. Štatút obce Vlachovo (tvorí prílohu tejto zápisnice)- – schválenie
Ing. Labuzík navrhol zmeniť par. 21 ods.5- podrobnosti organizácie , početných stavov
riadenia a činnosti obecného hasičského zboru upravuje požiarny poriadok obecného
hasičského zboru, ktorý schvaľuje OZ – na upravuje na požiarny poriadok Obce
Vlachovo.
Schválené bolo jednohlasne (7) aj s doplnkom.
5. Organizačný poriadok obce Vlachovo (tvorí prílohu tejto zápisnice) - schválenie

Na návrh starostu obce za hlasovalo za doplnenieza člena kultúrnej komisie Jána Stachuru.
Ing. Labuzík navrhol zmeniť v organizačnom poriadku pri personálnom obsadení predsedu
OHZ na veliteľ OHZ.
Schválené jednohlasne (7) aj so zmenou.
6.Pracovný a odmeňovací poriadok pre zamestnancov obecného úradu - schválenie
Schválené bolo jednohlasne (7).
7.Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Vlachovo schválenie
Schválené bolo jednohlasne (7).
8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlachove – schválenie
Ing. Labuzík navrhol v čl. 11 v ods. 6 – zmeniť zvukový záznam na zápisnicu.
Schválené bolo jednohlasne (7) aj so zmenou.
Schvaľovanie požiarneho poriadku – predložil Ing. Labuzík ( tvorí prílohu tejto zápisnice)
Schválené bolo jednohlasne (7).
Schvaľovanie zloženia OHZ – predložil Ing. Labuzík. Mgr. J. Kováč navrhol za člena
dobrovoľného OHZ Michala Tomka.
Schválené bolo jednohlasne (7).
Kontrolórka obce Ing. Zuzana Elexová predniesla správu o overení účtovnej závierky ( tvorí
prílohu tejto zápisnice)
Plán kontrolnej činnosti na rok 2011 – Ing. Klobušník navrhol aby bola do plánu zaradená aj
kontrola vybavovania sťažností a podnetov od občanov obce.
9. Rôzne
a) starosta poveril v prípade svojej neprítomnosti zastupovaním počas svojho funkčného
obdobia poslanca Mgr. Juraja Kováča
b) starosta navrhol vyhlásiť voľby na nového kontrolóra, nakoľko Ing. Zuzana Elexová
požiadala o vzdanie sa funcie obecného kontrolóra, prihlášky do volieb starosta nvrhuje podať
do 3.mája 2011, podmienky: 1% uväzok t.j. 17 hodín mesačne, ekonomické vzdelanie,
potrebná prax min. 2 roky
c) Štefan Bendík navrhol vzájomné vysporiadanie pozemkov zámenou medzi Obcou
Vlachovo a Pozemkovým spoločenstvom Vlachovo: p.č.
Mgr. Kováč vyjadril súhlas so zámenou, s konštatovaním, že obec uvedené pozemky
potrebuje
d) starosta obce sa zaviazal vypracovať odplatné resp. bezodplatné zmluvy, ktoré je potrebné
uzavrieť s občianskymi združeniami v obci, ktoré využívajú obecný majetok- MOMS, OZ
Stromíš, TJ
e) starosta navrhol určiť správcov obecných budov a to Viacúčelového zariadenia obce,
Tribúny TJ, Kultúrnoho domu s expozíciou obce Vlachovo a Domu smútku.
JUDr. Klobušník navrhol aby sa zatiaľ nehovorilo o konkrétnych osobách, s čím vyjadril
súhlas aj Mgr. Juraj Kováč.
f) JUDr. Klobušník navrhol zmenu názvu viacúčelového zariadenia obce Vlachovo z Klubu
dôchodcov na Spoločenský klub obce Vlachovo
g) starosta vyjadril súhlas so zmluvou uzavretou medzi Lesy Slovenskej republiky, š.p. zo

dňa 1.12.2008 o nájme pozemkových nehnuteľností
h) starosta žiadal zrušenie dobrovoľnéh príspevku v dome smútku pri pohreboch
c) starosta navrhol zriadenie na internetovej stránke obce rubriku „Hospodárenie obce“, aby
občania mali prehľad o hospodárení a rubriku „Reality“ kde samotní občania môžu ponúknuť
vlastné nehnuteľnosti v obci na predaj.
d) starosta informoval o vykonanej kontrole inšpektorátu práce konanej dňa 19.01.2011
a následnej kontrole konanej dňa 3.2.2011 a o odstránení nedostatkov uložených z kontroly
e) starosta informoval o turistickom podujatí Výstup na Stromíš
f) starosta informoval o nákladoch na vykurovanie obecných budov v roku 2010
g) starosta navrhol prehodnotiť vývoz TKO vlastnými prostriedkami
h) starosta podal informáciu o vozovom parku Obce Vlachovo
i) starosta informoval o podaní ústnej žiadosti o predbežnom záujme o prenájme pozemkov
v lokalite Vlachovo – Maša
j) starosta informoval o vzdaní sa funkcie obecnej kronikárky Kláry Hajdúkovej
k) kalendár kultúrno – spoločenských a športových podujatí obce Vlalchovo na rok 2011
l) starosta žiadal o odstúpenie od zmluvy o dielo s Ing. Jaroslavom Chanasom – FOR Region
a Obcou Vlachovo, týkajúcej sa verejného osvetlenia a vrátenie poskytnutého finančného
príspevku vo výške 2000,- EUR, z dôvodu neposkytnutia služieb, uvedených v zmluve
o dielo
m) starosta žiadal zrušiť zmluvu o predplatnom na časopis Korzár
10. Diskusia
a) Mgr. J. Kováč navrhol likvidáciu železnej búdy na železničnej stanici, ktorá už neplní
svoju funkciu a informoval, že Kovozink ponúkol plechy za zostatkovú cenu, ktorými by sa
mohlo urobiť oplotenie na kúpalisku, ktoré bolo zničené pri minuloročnej búrke.
b) Štefan Bendík žiadal, aby sa zakázalo parkovať s kamiónmi na kúpalisku
c) Kušnier informoval o príprave vydania nového čísla časopisu Stromíš, ktorý sa plánuje
vydať pred Veľkou nocou a zároveň vyzval prítomných, aby prispievali do časopisu svojimi
námetmi, článkami a príspevkami.
d) na základe informácie podanej starostom obce o vozovom parku Obce Vlachovo sa
diskutovalo o stave jednotlivých vozidiel- starosta žiada ohlásiť Citroen Jumper, ktorému
skončilo STK a EK dňa 24.4.2010 a pre Citroen Kangoo vystaviť STK a EK v roku 2012
e) ohľadom vývozu TKO vlastnými prostriedkami sa diskutujúci dohodli na tom, že sa dajú
vypracovať cenové ponuky od dodávateľských firiem a na základe toho sa prehodnotí
likvidácia TKO
Po ukončení diskusie starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na
uznesenie z 1. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložila Mária Hlaváčová.

U z n e s e n i e č. 2/2011 – OZ:
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. návrh starostu obce, že počas svojho funkčného obdobia poveruje zastupovaním
poslanca Mgr. Juraja Kováča
2. informáciu starostu obce o vozovom parku Obce Vlachovo
Citroen Jumper končí STK a EK dňa 24.4.2010
Avia A21 STKa TK skončilo 30.4.2010
Tatra 706 (kukavoz) STK a TK skončilo 24.4.2010
Citroen Kangoo vystaviť STK a TK vr. 2012
3. informáciu starostu obce o vykonanej kontrole inšpektorátu práce dňa 19.01.2011
a následnej kontrole zo dňa 03.02.2011 a o odstránení uložených opatrení
z kontroly:
- revízie komínov na budove OcÚ,
- revízie plynových zariadení v budovách OcÚ, klubu dôchodcov a kultúrneho
domu
- doklady o zaučení obsluhy s plyn. zariadeniami
- školenie zamestnancov OcÚ a aktivačných pracovníkov z BOZP
- ostáva vykonať odbornú prehliadku a skúšku EZ a bleskozvodov
4. informáciu starostu obce o zmenách na internetovej stránke obce - zriadenie
rubriky - hospodárenie obce, pripravené na realizáciu: rubrika – Reality
5. informáciu starostu obce o zaslaných výpovediach zo spolku Železná cesta /
z dôvodu vysokého členského poplatku 100 € ročne a výpoveď zmluvy
o predplatnom s Pettit press/korzár/ 145 € ročne
6. informácia o turistickom podujatí Výstup na Stromíš
7. informáciu starostu obce o nákladoch na vykurovanie obecných budov v roku
2010
Obecný úrad: spotreba plynu 3538.33 €/rok
Klub dôchodcov(VZO): spotreba plynu 2779.73 €/rok
Dom smútku: výmena aku.pecí
8. žiadosť kontrolórky obce o vzdanie sa z funkcie hlavného kontrolóra obce podľa
§ 18a ods. 8 písm. a) zákona o obecnom zriadení.
9. návrh starostu obce o prehodnotenie vývozu TKO a stave vývozu TKO vlastnými
prostriedkami
10. kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok
2011
11. informáciu starostu obce o ústnej žiadosti a predbežnom záujme o prenájom
pozemkov v lokalite Vlachovo - Maša

B: Schvaľuje:
1. Rozpočet obce Vlachovo pre roky 2011, 2012, 2013
2. Dispozičné oprávnenie starostu obce vo výške 2000 €
3. Reprezentačné obce do výšky 2500 €
4. Štatút obce Vlachovo
5. Organizačný poriadok obce Vlachovo
6. Pracovný a odmeňovací poriadok pre zamestnancov obce Vlachovo
7. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Vlachovo
8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vlachove
9. správu o overení účtovnej závierky a finančného hospodárenia obce Vlachovo za
rok 2010
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2011
11. pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Vlachovo vo výške 0,1 %
z priemerného mesačného fondu pracovného času (17 hod. mesačne)
12. vzájomné vysporiadanie pozemkov zámenou, medzi Obcou Vlachovo
a Pozemkovým spoločenstvom Vlachovo: p.č.
13. schvaľuje požiarny poriadok obce Vlachovo
14. schvaľuje zloženie obecného hasičského zboru vo Vlachove
C: Súhlasí:
1. so zmenou názvu viacúčelového zariadenia obce Klubu dôchodcov na
Spoločenský klub Obce Vlachovo
2. s podpísaním nájomných odplatných alebo bezodplatných zmlúv z občianskymi
združeniami v obci, ktoré využívajú obecný majetok.
3. s určením správcov obecných budov, a to:
- Viacúčelového zariadenia obce
- Tribúny TJ
- Kultúrneho domu s expozíciou obce Vlachovo
- Domu smútku
4.
so zmluvou uzatvorenou medzi Lesmi Slovenskej republiky, š.p. a Obcou
Vlachovo zo dňa 01.12.2008 o nájme pozemkových nehnuteľností.
5. so zrušením dobrovoľného výberu príspevku od občanov v Dome smútku pre
obec
6. s odstúpením od zmluvy o dielo s Ing. Jaroslavom Chanasom – FOR Region
a Obcou Vlachovo so žiadosťou o vrátenie odmeny 2000 €
D: Žiada:
1. starostu obce o vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa vývozu TKO
z obce Vlachovo a výber najvhodnejšieho dodávateľa
2. starostu obce o vymáhanie zaplatenej odmeny vo výške 2000 €, na základe
3. zmluvy o dielo s Ing. Jaroslavom Chanasom – FOR Region
4. starostu obce o podpísanie nájomnej zmluvy, v prípade záujmu o prenájom
pozemkov v lokalite Vlachovo-Maša, za cenu minimálne 1,00 €/m2
5. starostu obce prejednať nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi š.p. Lesy SR a Obcou
Vlachovo
6. starostu obce vybaviť ohlásenie AVIE A21
7. starostu obce o zistenie cenových ponúk od dodávateľských firiem odvozu TKO

E. Vyhlasuje:
1. voľby hlavného kontrolóra na deň 03.05.2011. Uchádzači o funkciu hlavného
kontrolóra obce podajú písomnú prihlášku do 05.04.2011 na Obecnom úrade vo
Vlachove. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
a doklad o vzdelaní a praxi. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického
smeru a prax v ekonomickom odbore minimálne 2 roky
F: Volí:
1. člena komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí:
Jána Stachuru
G: Odvoláva:
1. z funkcie obecnej kronikárky p. Kláru Hajdúkovú na základe ústneho vyjadrenia
kronikárky
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený ( 7
poslancov ).

11. Záver
Po schválení návrhu na uznesenie starosta obce poďakoval poslancom a aktivistom za aktívnu
účasť na zasadnutí.
Zapísala: Ing. Darina Švecová
Overovatelia zápísnice:

Miroslav Hronec

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

Ing. Viliam Klobušník ..........................................

