Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
7. júna 2011 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. Kontrola uznesenia
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Odvolanie člena školskej rady a delegovanie nového člena školskej rady obecným
zastupiteľstvom
5. Vyhlásenie výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy
6. Schválenie platu starostu obce podľa novely zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
7. Rôzne
a) prerokovanie odpredaja motorového vozidla Citroen Jumper
b) prerokovanie zakúpenia nového úžitkového vozidla do 3,5 t
c) prerokovanie návrhu na opravu miestnych komunikácií
8. Diskusia
9. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (7 poslancov).
Starosta obce - navrhol vypustiť z programu odpredaj motorového vozidla Citroen
Jumper z dôvodu, že ho dá obec opraviť.
- doplnil do programu Žiadosť MO JDS o zriadenie denného stacionára pre
dôchodcov.
- doplnil Žiadosť motokrosového klubu vo Vlachove o získanie správcovstva
a úpravu pozemku bývalý mlynký náhon.
- návrh poslanca Ing. Mareka Hronca o zakúpenie traktorovej kosačky.
Hlavná kontrolórka obce navrhla zváženie členov redakčnej rady. Mgr. Juraj
Kováč navrhol na najbližšie zastupiteľstvo predložiť návrh na nové zloženie red. rady.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia,
ako aj overovateľov zápisnice Petra Hricka a Ing. Darinu Švecovú, návrhovú komisiu
Ing. Mareka Hronca a Ing. Slavomíra Labuzíka a zapisovateľku zápisnice Evu
Černajovú.

2. - Starosta obce previedol kontrolu uznesenia.
- Ing. Klobušník konštatoval, že nebol splnený bod E/1 a E/2. Záhrada pri rod. dome
126 nebola vykosená, preto nebolo možné identifikovať odkiaľ voda prichádza
a navrhnúť riešenie. Pri rod. dome Žofie Krupkovej komisia nebola.
- Mgr. Juraj Kováč konštatoval, že obec nemá prostriedky na čistenie rigolov
a nemôže kontrolovať a zasahovať do súkromného majetku občanov.
3. - Voľba hlavného kontrolóra obce - bola doručená jedna žiadosť – Ing. Zuzana
Kováčová, Letná 98, Vlachovo, ktorá spĺňa všetky predpoklady, ktoré boli určené
vypísaním výberového konania.
Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili voľbu hlavnej kontrolórky obce.
4. - Starosta obce navrhol odvolať zo školskej rady Ing. Andreu Hajdúkovú, pretože nie
je poslankyňou OZ.
- Starosta navrhol do funkcie členky školskej rady delegovať Máriu Hlaváčovú.
- Ing. Andrea Hajdúková informovala prítomných o tom, čo všetko obnáša funkcia
v školskej rade.
Všetci prítomní poslanci jednohlasne odsúhlasili do funkcie členky školskej rady
delegovať Máriu Hlaváčovú.

5. - Starosta informoval o vyhlásení výberového konania na riaditeľa/ky školy.
- Mgr. Kováč podotkol, že v škole je prudký úbytok detí a taktiež navrhol mimoriadne
stretnutia ohľadom školy.
- Starosta obce oboznámil prítomných o spoločnom obecnom úrade na Dedinkách, kde
avizoval starostom okolitých obcí situáciu škôl a navrhol voziť deti z okolitých obcí
do školy do Vlachova.
- Starosta informoval o možnosti získania finančných prostriedkov na havarijný stav
školy.
-Mgr. Juraj Kováč podotkol, že minulý rok podal už tretíkrát žiadosť na získanie
finančných prostriedkov na opravu strechy na budove ZŠ, ktorá je v dezolátnom stave.
Žiadosť na ministerstve je podaná a je fotodokumentácia školy, kde by sa dal
vybudovať sociálny domov pre dôchodcov. Je však potrebné vypracovať finančnú
analýzu.
- Ing. Viliam Klobušník navrhol natiahnuť fólie na strechu, ktoré majú 30 rokov
záruku a postupne opravovať okná... a navrhol pozisťovať situáciu a možnosti na
opravu strechy.
- Štefan Bendík podotkol, že je dôležité opraviť strechu, aby neboli napádané aj ďalšie
časti budovy prírodnými živlami. V ďalšej etape vymeniť okná a radiátory a postupne
pokračovať v ďalších rekonštrukciách.
- Ing. Viliam Klobušník navrhol vypracovať štúdiu o alternatívach zastrešenia budovy.
Opraviť havarijný stav strechy z prostriedkov Krajského školského úradu.
6. - Starosta obce informoval o novele zákona o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že plat starostu nie je príliš vysoký a navrhol
dostať sa k pôvodnej sume a konkrétnym číslam. Je to vyjadrené koeficientom.
Koeficient bol z 1,83 znížený na 1,65 a mesačné prémie boli upravené z 1,10 na 1,22.
Výška platu zostala nezmenená.
- Ing. Marek Hronec predložil návrh na schválenie platu.
Všetci prítomní poslanci ( 7 poslancov) jednohlasne odsúhlasili návrh na
schválenie platu starostu obce.
7. a) - Žiadosť MO JDS o zriadenie denného stacionára pre seniorov. Žiadosť je prílohou
zápisnice.
- Starosta navrhol zriadenie denného stacionára v Spoločenskom klube obce. Na
začiatok zriadiť pracovnú skupinu.
- Štefan Bendík podotkol, že treba konkretizovať očakávania a pomocou
kvalifikovaných ľudí vypracovať projekt na základe žiadosti.
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že denný stacionár je potrebný, máme na to ideálne
podmienky, no je to finančne náročné prevádzkovať stacionár. Je potrebné navštíviť
existujúce stacionáry a konzultovať to s kvalifikovanými ľuďmi. Taktiež je potrebné
vypracovať finančú správu.
- Starosta obce oboznámil o tom, že návrh musí schváliť krajské zastupiteľstvo.
Navrhol začať pracovnou skupinou a postupne budovať denný stacionár.
Je potrebné vypracovať konkrétny návrh, ktorý sa dá na schválenie.
- Pracovná komisia pre zriadenie denného stacionára bude 5-člená: Ing. Peter Pakes,

Mária Hlaváčová, Štefan Bendík, Alžeba Martinková, JUDr. Ján Klobušník.
b) - prerokovanie zakúpenia nového úžitkového vozidla do 3,5 t
- Starosta navrhol zakúpiť 9-miestne vozidlo, z ktorého sa dajú sedačky vyberať
a môže slúžiť aj na prepravu materiálu, aj na prepravu osôb, napr. futbalistov,
dôchodcov.
- Ing. Viliam Klobušník navrhol určiť termín pre Richarda Tomka, dokedy musí
opraviť Citroen Jumper.
- Ing. Viliam Klobušník sa informoval o evidenčnom čísle na multikár a navrhol
zakúpiť aspoň prívesný vozík.
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol aby sa zakúpil radšej traktor, pretože je tam
minimálna zákonná poistka. Pre obec nie je potrebné zakúpiť ďalšie auto pretože tieto
autá neprinášajú žiaden zisk a prínos financií do rozpočtu za nich nie je.
- Starosta obce informoval že v rámci projektu zberného dvora je možnosť zakúpiť
traktor a tento projekt je stále živý.
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že vláda skrátila finančné prostriedky pre obce a navrhol
opraviť vozidlá, ktoré obec má a zotrvať s nimi.
- Starosta informoval o podnikateľskom účte obce a výške fin. prostriedkov na účte.
- JUDr. Ján Klobušník sa informoval o sume na opravu Jumpera, či oprava je
rentabilná, pretože Citroen je v dosť zlom stave a navrhol prekalkulovanie opravy
Richardom Tomkom.
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že je potrebné určiť, či chce obec zakúpiť motorové
vozidlo na prepravu osôb, alebo na prepravu materiálu, pretože prepravou materiálu
a rôzneho pracovného náradia sa vozidlo veľmi opotrebuje, poškodí a znečistí.
- Mgr. Juraj Kováč poznamenal,že obec vlastní aj motorové vozidlo Škoda 1203, ktoré
je v relatívne dobrom stave a môže slúžiť aj na prepravu osôb.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zakúpením nového motorového prostriedku
z dôvodu nedostatku financií.
c) - prerokovanie návrhu na opravu miestnych komunikácií
- starosta poukázal na zlý stav komunikácií v obci a informoval o rokovaní
s konateľkou firmy na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií. Približná čiastka na
opravu komunikácií je cca 2 000 €.
- Jaroslav Mihók navrhol zavolať predsedu družstva a prejednať s ním prečistenie
„Kra“ a prekopanie jarkov, odkiaľ sa veľký tok vody a nánosy hliny dostávajú do
obce, na vyšný koniec.
- Ing. Slavomír Labuzík súhlasil s Mihókom a podotkol, že obec musí dostať vodu pod
kontrolu nad dedinou, nie v dedine. Keď sa voda dostane do dediny rozbije cesty
a spôsobuje vysoké škody.
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že s predsedom PD sa v minulosti ohľadom týchto vecí
jednalo, no poukázal na to, že PD nerešpektuje obec. Poukázal na obnovu odrážok.
Navrhol zvolať štvorjednanie – Pozemkové spoločenstvo, PD, Lesy SR a obec. Taktiež
navrhol opravovať výtlky pomocou plynovej bomby, tzv. zahladzovaním, ako dočasnú
alternatívu.
- Štefan Bendík poukázal na to, že urbár si uvedomuje povinnosť opravy ciest, ktoré
majú vo vlastníctve a vybudovaním odrážok na zachytávanie vody. Poukázal na to, že
Pozemkové spoločenstvo je schopné zadržať vodu a obnoviť odstránenie povrchovej

vody z ulice Kúpeľnej. Súhlasil s komisionálnym posúdením stavu.
- Starosta navrhol vybrať jarok okolo pola na Kúpeľnej ulici a okolo svahu vybudovať
betónové diely, proti zosuvu pôdy, vykopať jarok cez záhradu Márie Klementíkovej,
ktorý je tam nevyhnutný. Ponad školu navrhol spraviť väčšie jarky.
-Ing. Viliam Klobušník navrhol jednať s Máriou Klementíkovou, pretože je
nevyhnutné prekopať jarok cez jej záhradu a zachytiť tým vodu pri kúpalisku, aby
netiekla do dediny.
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol oživiť jarok, ktorý sa nachádza na pozemku Pavla
Hronca
- starosta navrhol zvolať komisiu výstavby do 10 dní
-JUDr. Ján Klobušník navrhol žiadať príspevok na opravu ciest od COOP Jednota,
potravín Balla a Miestneho pohostinstva, nakoľko je cesta vyťažená aj autami, ktoré
im dodávajú tovar. Taktiež žiadať o príspevok SPP, alebo reklamovať výstavbu
plynovodu, pretože SPP zničili ulicu Kpt. Nálepku.
d)- Žiadosť motokrosového klubu o správcovstvo a opravu dotknutého pozemku –
mlynský náhon
- žiadosť je prílohou zápisnice
- Ing. Slavomír Labuzík upresnil, o ktorý pozemok sa jedná a poukázal na to, že
žiadosť sa predloží aj Pozemkovému spoločenstvu, ktoré je vlastníkom väčšiny
pozemku.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí z vybudovaním areálu.
e) - Prerokovanie návrhu na zakúpenie traktorovej kosačky.
- Ing. Marek Hronec predložil návrh na zakúpenie traktorovej kosačky, nakoľko je
potrebné kosiť ihrisko, cintorín, poprípade starí ľudia, ktorí si požiadajú o pokosenie
záhrad.
-Ing. Slavomír Labuzík poukázal na prevádzkové náklady, vstupný kapitál a údržbu
traktorovej kosačky, či si to môže obec dovoliť.
- Mgr. Juraj Kováč navrhol obecnú brigádu na pokosenie obecných priestranstiev,
najmä na cintorín
- Štefan Bendík navrhol zakúpiť mulčovací stroj na udržiavanie priestranstiev
- Ing. Viliam Klobušník navrhol vykonať prieskum trhu na traktorové kosačky, aby sa
dala využiť multifunkčne.
8. - Štefan Bendík vyzdvihol fakt, že obec dala areál kúpaliska do prenájmu firme Calisto,
s.r.o.
- JUDr. Ján Klobušník poukázal na to, že prenajímateľ kúpaliska by mal dohliadnuť na
veci a majetok v areáli kúpaliska, ktoré patria obci
- Mgr. Juraj Kováč informoval o tom, že FS Stromíš ide reprezentovať obec na folklórne
slávnosti do Detvy, kde budú 3 noci a informoval aj o programe.
-Mgr. Juraj Kováč navrhol zorganizovať remeselnícky jarmok súčasne s folklórnymi
slávnosťami formou malých folklórnych foriem, pozvaním okolitých folklórnych súborov
(Gočovo, Gemerská Poloma, Rejdová..)
-JUDr. Ján Klobušník navrhol, aby sa jarmok nekonal, nakoľko sa konajú rôzne veľké
akcie, ako napr. Detva, no jeho návrh bol zamietnutý a prítomní diskutovali o rôznych
alternatívach finančnej pomoci

- starosta navrhol aktualizovať internetovú stránku obce, nakoľko sú tam uvedené staré
a neaktuálne informácie.
- Mária Hlaváčová navrhla vybudovať detské ihrisko. Mgr. Juraj Kováč podotkol, že
detské ihrisko je vybudované v areáli ZŠ. JUDr. Ján Klobušník s MO MS sú ochotní
pomôcť pri oprave dvora s výstavbou detského ihriska v areáli Spoločenského klubu
- Mgr. Juraj Kováč poukázal na to, že je potrebné dokončiť altánok pri ľadovni, s čím sú
ochotní pomôcť MO JDS. Štefan Bendík navrhol spustiť dva smreky a urobiť z nich lávku
na lepší prístup k ľadovni, no jeho návrh bol zamietnutý.
- Ing. Viliam Klobušník navrhol, aby v letných mesiacoch začínalo obecné zastupiteľstvo
o 18. hod.
9. Starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na
uznesenie z 5. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Slavomír Labuzík.

U z n e s e n i e č. 5/2011 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:

A: Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
s MŠ – dňa 27. júna 2011
2. Návrh starostu obce o oprave miestnych komunikácií
B: Schvaľuje:
1. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostovi obce Ing. Petrovi Pakesovi podľa
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov
obcí
a primátorov
miest
v platnom
znení
nasledovne:
- určuje plat v zmysle § 3 a 4 ods. 1 bod 2 vo výške 1,65 násobku priemerného
zárobku, čo je podľa štatistických údajov 769 € mesačne, to znamená v čiastke
1 269 € a v zmysle § 4 ods. 2 ho zvyšuje na 1,22 násobok, t.j. na 1 549 € mesačne.
C: Súhlasí:
1. Zriadiť komisiu (resp. prac. skupinu) pre prípravu denného stacionára pre
seniorov v zložení: Štefan Bendík, JUDr. Ján Klobušník, Ing. Peter Pakes,
Mária Hlaváčová a Alžbeta Martinková.
2. Súhlasí so žiadosťou Motocrossového klubu na vykonanie úprav pre
plánovaný športový areál na pozemku obce parc. č. 3149/1 (bývalý
Mlynský náhon)

D: Nesúhlasí:
1. Nesúhlasí so zakúpením nového motorového vozidla do 3,5 t.
E: Ukladá:
F: Žiada:
1. Starostu obce, riešiť projekt na havarijný stav školskej budovy prostredníctvom
krajského školského úradu.
2. Starostu o štvor-komisionálne jednanie o probléme prívalových vôd (Obec, PD,
Pozemkové spoločenstvo, Lesy SR)
3. Starostu riešiť problém v intraviláne s p. Klementíkovou.
G: Volí:
1. Za hlavného kontrolóra obce Ing. Zuzanu Kováčovú, Letná 98, Vlachovo.
2. Za členku Rady školy ZŠ s MŠ Máriu Hlaváčovú, Kamenná 138, Vlachovo

H: Odvoláva:
1. Ing. Andreu Hajdúkovú, členku Rady školy ZŠ s MŠ Vlachovo

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 7 poslancov ).

Vo Vlachove, 7. jún 2011

Zapísala: Eva Černajová

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Darina Švecová ......................................................
Peter Hricko ......................................................

