Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
30. januára 2017 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 spolufinancovania k schválenému projektu „Kamerový systém v obci
Vlachovo.“
3. Prerokovanie spolufinancovania rekonštrukcie budovy Základnej školy k
schváleným finančným prostriedkom na havarijné stavy budov z Ministerstva školstva.
4. Prerokovanie návrhu dotlače knihy „Nestratené roky obce Vlachovo.“
5. Rôzne
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.
Ospravedlnil neprítomných poslancov Mgr. Evu Teplickú, Ing. Viliama
Klobušníka a Ing. Slavomíra Labuzíka. Starosta informoval, že Obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta informoval o dnešnom programe
zastupiteľstva tak, ako bolo zaslané v pozvánke a vyzval prítomných o doplnenie.
Starosta navrhol doplniť do bodu rôzne
a.) Prerokovanie cenníka poplatkov za služby poskytované v chránenej dielni.
b.) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za r. 2016.
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) súhlasili s dnešným programom 12. zasadnutia
OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Juraj Kováč a Ing. Marek Hronec, za
overovateľov Marek Adami a Miloslav Ďurán a za zapisovateľku Bc. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mgr. Juraja
Kováča a Ing. Mareka Hronca, za overovateľov zápisnice Mareka Adamiho a Miloslava
Ďurána a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.

2. Prerokovanie spolufinancovania k schválenému projektu „Kamerový systém
v obci Vlachovo“.
Starosta informoval prítomných, že z 8. podaných projektov nám boli zatiaľ schválené 3 a to
Kamerový systém v obci Vlachovo v sume 18 tis. Eur, Zníženie energetickej náročnosti
budovy Obecného úradu vo Vlachove vo výške 200 tis. Eur (zateplenie, výmena okien a
výmena strechy) a havarijné stavy Ministerstva školstva – 98 tis. Eur (oprava budovy ZŠ).
Starosta zároveň informoval, že k tomuto projektu je potrebná 20% spoluúčasť zo strany obce
a to vo výške 4872 €. Starosta informoval, že kamery by mali byť umiestnené pri rybníku, pri
dome Mariana Mlynára, pri obecnom úrade, pri kúpalisku, pri kultúrnom dome a 2 na
smetisku. Mali by to byť riadne plnootočné kamery v 360°. Môžu byť stabilné, alebo sa
otáčať.
Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či treba výstupy pravidelne vyhodnocovať a sledovať, alebo
len vtedy, keď sa niečo stane. A či na prevádzku kamerového systému bude postačujúce naše
osvetlenie. Zaujímal sa či sú pokryté všetky sporné body v obci, napr. pohostinstvo.
Ing. Zuzana Štefániková sa informovala, či je potrebné niečo riešiť z legislatívneho hľadiska.
Starosta informoval, že výstupy sa nemusia pravidelne vyhodnocovať a sledovať, nie je to
podmienkou v projekte, z legislatívneho hľadiska je tiež všetko ošetrené. Čo sa týka osadenia
kamier, tie sú už podľa projektu umiestnené a okolie miestneho pohostinstva tam nieje
zahrnuté. Taktiež vysvetlil, že obecné osvetlenie je postačujúce na fungovanie uvedeného
typu kamier.
Všetci poslanci (4 poslanci) jednohlasne schválili zabezpečenie spolufinancovania
k schválenému projektu „Kamerový systém v obci Vlachovo“ vo výške 20%, v sume
4872 €.

3. Prerokovanie spolufinancovania rekonštrukcie budovy Základnej školy
k schváleným finančným prostriedkom na havarijné stavy budov z
Ministerstva školstva.
Starosta informoval, že z Ministerstva školstva nám bolo poukázaných na havarijný stav 98
tis. €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na výmenu okien vo výške 52 tis. € a na
výmenu strešnej krytiny vo výške 46 tis. €. Po komplexnej obhliadke sa však zistilo, že tieto
financie na rekonštrukciu strechy stačiť nebudú a je potrebné dofinancovanie zo strany obce
vo výške 19 tis.
Mgr. Juraj Kováč navrhol požiadať VÚC o dofinancovanie týchto peňazí. Starosta si myslí,
že VÚC nedofinancuje, nakoľko v ich kompetencii sú stredné školy.
Všetci poslanci (4 poslanci) súhlasili so spolufinancovaním rekonštrukcie budovy
Základnej školy k schváleným finančným prostriedkom na havarijné stavby budov
z Ministerstva školstva.

4. Prerokovanie návrhu dotlače knihy Nestratené roky obce Vlachovo.
Starosta informoval o kalkulácii za dotlač knihy Nestratené roky obce Vlachovo a tvorí
prílohu zápisnice. Pri 100 ks ide o cenu 3459,50 € (cena za kus 31,45 €) a pri 250 ks ide o
cenu 4094,75 (cena za kus 14,89 €), nakoľko je to málo kusov.
JUDr. Ján Klobušník – si myslí, že trh je už nasýtený, ale táto kniha nie je prioritou, keďže
obec má rozpracovaných niekoľko väčších investičných akcií v obci.
Mgr. Juraj Kováč – navrhol prijímať objednávky na knihu a na záver roka sa rozhodnú.
Štefan Bendík – sa informoval, že keby bola dotlač knihy s mäkkou väzbou, či by nebola
lacnejšia. Na čo poslanci reagovali, že by to bola škoda, keďže kniha už má formát a určitú
kvalitu.
Poslanci nesúhlasili s dotlačou knihy Nestratené roky obce Vlachovo.
5. Rôzne.
a) prerokovanie poplatkov v masážnom salóne CHD.
Pracovníčka v CHD pani Božena Ondrejčíková navrhla zníženie poplatkov v CHD na 4 €,
hlavne pre cudzích je to dosť finančne náročné, lebo si musia platiť aj cestu.
Mgr. Juraj Kováč- upozornil, že na začiatku bola idea založiť niečo pre našich občanov a
poplatky boli symbolické. Dokonca aj mzdy sú financované zo zdrojov EÚ. Vážime si
masérku, ktorú máme. Došli sme k tomu, že 2 -3 eurá za masáž sú len symbolické a navrhol,
že peniaze by mali byť použité na dozariadenie salóna.
Poslanci navrhli ceny za masáž ponechať, len predĺžili čas masáže z pôvodných 15 min. na 20
min.
Klasická masáž chrbát – 6 € - 20 min.
doplnková masáž + 3 € - 15 min. (ale je podmienená klasickou masážou) – masáž krku, masáž
rúk, masáž nôh.
Pre občanov Vlachova
Klasická masáž chrbát – 3 € - 20 min.
Doplnková masáž + 2 € - 15 min.
Požiadala o lepšie osvetlenie v masážnom salóne.
Mgr. Juraj Kováč – navrhol robiť masážnemu salónu osvetu. A skrášlenie prostredia.
b) Správa hlavnej kontrolórky Ing. Zuzany Štefánikovej, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

6. Diskusia
Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že od jeho domu je nebezpečný prechod na hlavnú cestu. Je
potrebné požiadať Správu ciest o namaľovanie prechodu pre chodcov a o osadenie zrkadla.
Podľa neho sa zlepšil výhľad odkedy tam neparkujú kamióny miestneho podnikateľa. V
súvislosti s tým, by požiadal o výrub stromu pri rozširovanícesty.
Poslanci vyzdvihli prácu s traktorom pána Dušana Hajdúka pri pluhovaní obce počas
snehovej kalamity. Starosta súhlasil a tiež vyjadril spokojnosť pluhovaním. Upozornili, že je
potrebné tiež pluhovať aj cintorín a parkovisko pri kultúrnom dome.
JUDr. Ján Klobušník – navrhol požiadať odbor dopravy o umiestnenie značky 40-ka pri
vstupe do dediny.
Miloslav Ďurán – navrhol posunúť značku obec Vlachovo až nad ihrisko a taktiež aj koniec
značky obec Vlachovo až ku PD Vlachovo.
Marek Adami – poďakoval obci Vlachovo za pomoc pri organizácii Vlachovskej jazdy
zručnosti. Informoval, že prihlásených bolo 35 jazdcov, účasť bola tiež dobrá, počasie vyšlo,
bolo krásne slnečno.
Starosta sa zaujímal, akú skupinu pozveme na remeselnícky jarmok.
Starosta informoval o podanom projekte na rekonštrukciu príjazdovej cesty k Jednote, kde
treba rátať aj s opravou oporného múrika záhrady. Čaká sa aj na vyhodnotenie projektu na
Humno.
Ohľadom rekonštrukcie Kúpaliska veľa informácií nemáme,starosta sa chystá navštíviť
primátora Piešťan.
JUDr. Ján Klobušník – sa informoval či sa plánuje dostavba ČOV, na čo starosta odpovedal,
že momentálne nie je zverejnená žiadna výzva.

Návrh na uznesenie predložil Ing. Marek Hronec.
Všetci poslanci (4 poslanci) jednohlasne schválili uznesenie č. 11/2017 zo 30. januára
2017.
13. Záver

Návrh na uznesenie č. 11/2017 - OZ, zo zasadnutia OcZ
konaného dňa 30. januára 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 hlavnej kontrolórky obce Ing. Zuzany
Štefánikovej.

B: Schvaľuje:
1. Spolufinancovanie k schválenému projektu „. Kamerový systém v obci Vlachovo“ vo
4822,49 €
2. Spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Základnej školy k schváleným finančným
prostriedkom na havarijné stavy budov z Ministerstva školstva vo výške 19 035 €

C: Žiada:
1. Doplniť vybavenie chránenej dielne a príslušných sociálnych priestorov.
2. Starostu obce o riešenie dopravnej situácie na hlavnej ceste cez obec a osadenie
dopravných zrkadiel.
D: Neschvaľuje:
1. Dotlač knihy „Nestratené roky obce Vlachovo.“

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

Overovatelia zápisnice:
Miloslav Ďurán

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

Marek Adami

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

