Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
26. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a)

Voľba návrhovej komisie

b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Prerokovanie zabezpečenia maximálneho celkového spolufinancovania projektu
„Rekonštrukcia kúpaliska vo Vlachove.“
3. Prerokovanie dodatku poistnej zmluvy s poistiteľom Uniqa v druhu poistenia: lomu
strojov.
4. Schválenie cenového výmeru č. 8/2016 pre prevádzku cintorínov a krematórií.
5. Rôzne
a) Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií.
6. Diskusia
7. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal prítomných
poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu Štefánikovú. Starosta informoval, že
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a následne informoval o dnešnom programe
zastupiteľstva tak, ako bolo zaslané v pozvánke. Mgr. Juraj Kováč do bodu rôzne navrhol
doplniť prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov a volených členov komisií.
Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) súhlasili s dnešným programom 10. zasadnutia
OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Marek Hronec a Ing. Slavomír Labuzík ,
za overovateľov Ing. Viliam Klobušník a Mgr. Juraj Kováč a za zapisovateľku Bc. Jana
Teplická.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) schválili do návrhovej komisie Ing. Mareka
Hronca a Ing. Slavomíra Labuzíka, za overovateľov zápisnice Ing. Viliam Klobušník
a Mgr. Juraj Kováč za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.
2. Prerokovanie zabezpečenia maximálneho celkového spolufinancovania projektu.
Starosta informoval o snahe získať finančné prostriedky na rekonštrukciu kúpaliska
prostredníctvom výzvy na cezhraničnú spoluprácu vyhlásenú Ministerstvom
pôdohospodárstva. Do výzvy sa majú spolu s Vlachovom zapojiť obec Kaluža a mesto
Piešťany ako hlavný žiadateľ a na druhej strane maďarská obec VárosÖnkormányzata. Obec
Vlachovo sa uchádza o sumu 580 000 € z celkovej čiastky projektu a zhruba 200 000 € máme
sľúbené na rekonštrukciu kúpaliska z Akčného plánu okresu Rožňava. Obec musí k žiadosti
schváliť 39 968 € ako 5% spolufinancovanie obce v projekte. Zatiaľ máme urobenú štúdiu
samotný projekt sa realizuje, do pondelka by mal byť pripravený aj rozpočet čo bude
postačovať k podaniu žiadosti k 31.10.2016. Plánuje sa zrekonštruovať veľký aj malý bazén,

vybuduje sa prúdnicový bazén, musí byť vybudovaná aj malá ČOV-ka, chemická čistička s
novou technológiou, práčovňa, buď do vrtu alebo do studne sa dá tepelné čerpadlo, počíta sa
aj z rekonštrukciou ubytovne a parkoviska. Kapacita ubytovne by mala byť 40 miest s novou
zdravotechnikou. Vonku budú nové šatne, sprchy podľa najnovších noriem a zákonov.
Mgr. Kováč nesúhlasí s tým, aby sa stavala ubytovňa, ale radšej nech sa investuje do bazénov.
Projekty sa musia dať podľa neho vypracovať bez nich sa nedá robiť.
Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili zabezpečenie maximálneho celkového
spolufinancovania projektu rekonštrukcie kúpaliska vo Vlachove.

3. Prerokovanie dodatku poistnej zmluvy s poistiteľom Uniqa v druhu poistenia: lomu
strojov.
Starosta informoval, že v rámci nákupu strojov, ktoré obec získala z projektu – traktor, vlečka
a štiepkovač sa môže rozšíriť poistenie na lom stroja jedná sa o čiastku 530€. Ide o to, že keď
sa niečo na týchto strojoch zlomí, poškodí, odtrhne, tak táto poistka to bude kryť. Ide o krytie
mimo záruky.
Ing. Viliam Klobušník – si myslí, že na stroje si treba dávať pozor, lebo sú nové, navrhuje ich
na toto poistiť až po 2 rokoch, po skončení záručnej doby.
Starosta tiež navrhuje poistiť až po dvoch rokoch, keď skončí 2 ročná záruka a je predpoklad,
že za tú dobu stroje vydržia.
Miloslav Ďurán sa informoval, ohľadom snehovej radlice, či sa mieni zakúpiť.
Mgr. Juraj Kováč - navrhol ponúknuť služby strojov aj okolitým obciam.
Ing. Slavomír Labuzík - upozornil, že treba jednať o predĺžení záruky, nakoľko je štiepkovač
nefunkčný a zatiaľ sa nepoužíval.
Starosta informoval, že na zakúpenie snehovej radlice už prebehlo verejné obstarávanie a na
štiepkovači príde dodávateľ zistiť chybu na budúci týždeň.
Všetci poslanci (7 poslancov) nesúhlasili s dodatkom poistnej zmluvy s poistiteľom
Uniqa v druhu poistenia: lomu strojov. Zároveň žiadajú jednať o predĺžení záruky
štiepkovača LS150 u dodávateľa.
4. Schválenie cenového výmeru č. 8/2016 pre prevádzku cintorínov a krematórií.
Starosta informoval, že nám prišla žiadosť z VÚC ohľadne poskytnutia informácií
o nákladoch a príjmoch na prevádzku cintorína. Po telefonickej dohode s kompetentnou
pracovníčkou nám bolo vysvetlené, že potrebujú cenník služieb za služby poskytované
na cintoríne. KSK môže regulovať ceny za ktoré sa prevádzkujú služby na cintoríne – napr.
za dom smútku, výkop hrobov, hrobové miesta. Po vykonanej kontrole zo strany KSK je obec
povinná upraviť cenník za všetky cintorínske služby. Poplatok za dom smútku bude 25 eur a 5
eur za chladiarenské zariadenie. Výkop hrobov musí byť zabezpečovaný firmou alebo obcou
za poplatky, ktoré sú stanovené v cenovom výmere č. 8/2016.
5. Rôzne.
Mgr. Juraj Kováč navrhol zvýšiť odmeny poslancov a členov komisií, pretože sa mu zdá, že
oproti iným dedinám majú poslanci a aktivisti menšie odmeny.

Starosta informoval aké poplatky za zasadnutie obecných zastupiteľstiev majú v okolitých
obciach a povedal, že túto tému necháva na diskusiu a rozhodnutie poslancov samých.
Starosta zároveň informoval, že v Rejdovej majú poslanci za jedno zasadnutie 20 €, predseda
komisie 10 € a člen komisie 7 € za zasadnutie. Vo Vyšnej Slanej majú poslanci 15 € za
zasadnutie a v Nižnej Slanej majú poslanci 44,50 €, členovia komisie 8,90 € a predseda
komisie 13,50 € za zasadnutie.
Bc. Jana Teplická informovala prítomných poslancov, že odmeny sú vyplácané na základe
schválených Zásad odmeňovania poslancov a volených členov komisií v Obci Vlachovo
v polročných intervaloch poslancom OcZ, predsedom a členom komisií. Zástupca starostu
dostáva odmenu štvrťročne vo výške 50 €. Odmeny sú vyplácané z priemernej mzdy
v národnom hospodárstve, ktorá sa každý rok upravuje a prenásobuje koeficientom, ktorý je
v prílohe č. 1 zásad odmeňovania. Upozornila, že účinnosť zásad by mala byť až od
01.01.2017, nakoľko bude problém s ich vyplácaním.
Poslanci navrhli zmeniť Zásady odmeňovania volených funkcionárov a poslancov obecného
zastupiteľstva členov komisií Obce Vlachova podľa prílohy č. 1, s účinnosťou od 01.01.2017
podľa predloženého návrhu.
6. Diskusia
Mgr. Juraj Kováč informoval, že ho navštívila p. Ružena Sklenárová, nakoľko sa na dome „U
Bandu“ poškodilo nejaké murivo, múrik, škridle zo stodoly a môže dôjsť k poškodeniu
obecného majetku, ktorý je tam uskladnený. Informoval ju, že obec nemôže investovať do
cudzieho majetku, ale môže to dať opraviť.
Starosta informoval o podujatí „Vlachovská hostina“, ktoré bude 19. novembra 2016,
v sobotu. Plánuje sa urobiť zabíjačka, obec zakúpi prasa, kultúrny program bude bohatý,
formou : „bavíme sa sami“. V programe vystúpia deti zo súboru, cirkevný zbor Agapé, kapela
M. Gdovinovej, spevácka skupina ženská, mužská, hudba ako aj tanečná zložka. Na
ochutnávku sa budú ponúkať zabíjačkové špeciality. Bufet zabezpečí OZ Stromíš. Obec
zabezpečí KD.
Miloslav Ďurán informoval, že od rána by bola zabíjačka pred KD, program by bol v strede
sály, okolo stoly, medzitým by bola zábava. Konalo by sa to v sobotu.
Ing. Slavomír Labuzík sa informoval ohľadom vlachovských novín, kedy plánujú vyjsť.
Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že noviny musia vychádzať aspoň 2x ročne, nakoľko
nahrádzajú aj funkciu kroniky. Informoval sa, či Marián Kušnier dostáva za písanie novín
odmenu.
Starosta upozornil, že treba hľadať kronikára a tiež treba postupne zhromažďovať fotky na
tohtoročný kalendár na ktorom by malo byť v poradí ďalšie občianske združenie v obci a to
OZ Stromíš. Poslanci navrhli za kronikárku osloviť Zuzanu Klementovú.
Starosta informoval, že včera bol v Bratislave, kde z nám na Ministerstve školstva schválili
z havarijného fondu 50 tis. €, ale problémom je, že peniaze určili na okenné výplne a my
potrebujeme súrne opravu strechy. Na Ministerstve vnútra sme žiadali o kamerový systém,
ktorý je tiež na schválení u ministra a zo žiadostí Programu obnovy vidieka, ktoré sme
podávali na jar tohto roku by sme mali byť úspešní s projektom rekonštrukcie cesty
k obchodnému domu Jednota, rekonštrukciou chodníka na ulici SNP a výstavbou Humna ako
expozície starej poľnohospodárskej techniky. Starosta informoval, že podáva žiadosť na
vybudovanie odvodňovacích systémov v obci Vlachovo na ulici Osloboditeľov a Kúpeľnej

a na rekonštrukciu kúpaliska. Zároveň informoval, že žiadosť na zatepľovanie budovy OÚ je
v štádiu kontroly a schvaľovania.
Marek Adami – sa informoval ohľadom škôlky, že rodičia nie sú spokojní so súčasnou
triednou učiteľkou v MŠ.
Starosta upozornil, že sa tým bude zaoberať.
Mgr. Juraj Kováč poukázal na interpeláciu, ktorá mu na zasadnutiach chýba, ide o podnety
od občanov, ktoré by mali byť na zasadnutiach prejednávané a riešené.

Návrh na uznesenie predložil Ing. Marek Hronec.
Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 10/2016 zo 26. októbra
2016.
7. Záver

Uznesenie č. 10/2016 - OZ, zo zasadnutia OcZ konaného dňa
26. októbra 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Cenový výmer č. 8/2016 pre prevádzku cintorínov a krematórií.
2.

B: Schvaľuje:
1. Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Increasing of
attractiveness of the border area by promotion of partners natural heritage“ v rámci
výzvy Programu spolupráce V-A Slovenská republika – Maďarsko (kód výzvy
SKHU/1601) vo výške 30 968 EUR z celkových oprávnených výdavkov 619 360
EUR.
2. Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v Obci Vlachovo
s účinnosťou od 01.01.2017.

C: Žiada:
1. Starostu obce uplatniť reklamáciu na štiepkovač LS 150 u dodávateľa.
2.
D: Nesúhlasí:
1. S dodatkom poistnej zmluvy s poistiteľom Uniqa v druhu poistenia: lomu strojov.

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Kováč

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

Ing. Viliam Klobušník

…............................................

