Zápisnica z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
05. júna 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.
3.
4.
5.

Kontrola uznesení.
Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo
Prerokovanie členstva v Spolku pre obnovu dediny.
Prerokovanie ponuky pre dodávku garantovanej energetickej služby v objekte
Základnej školy s materskou školou vo Vlachove.
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne
privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu
Štefánikovú. Starosta informoval prítomných o programe zastupiteľstva tak
ako bol zaslaný v pozvánke. Starosta informoval o zmene pri schvaľovaní
uznesení OcZ, po novom, sa bude každý bod schvaľovať zvlášť, každé
uznesenie bude mať svoje číslo a bude podpísané starostom. Starosta navrhol
doplniť do bodu rôzne 6 a - prerokovanie žiadosti o sociálnu výpomoc pre
Jozefa Vargu, Letná 71.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 14.
zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Marek Hronec a Marek Adami, za
overovateľov Ing. Viliam Klobušník a Mgr. Eva Teplická a za zapisovateľku Mgr.
Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili do návrhovej komisie Ing. Mareka
Hronca a Mareka Adamiho, za overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a
Mgr. Evu Teplickú a za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Starosta informoval o uzneseniach z minulého zastupiteľstva. OcZ vzalo na
vedomie návrh firmy Fee Zona z Rožňavy o výstavbe optickej siete v obci.
Schválilo výšku úverového rámca v Prima banke. Schválilo bytovú výstavbu
na ul. Osloboditeľov.

JUDr. Ján Klobušník - navrhuje, aby boli vyzvaní majitelia opustených a
schátralých domov v obci, aby sa o ne starali, odstránili havarijný stav, kosili
si, opravili, resp. ich predali.
Obecné zastupiteľstvo ďalej súhlasilo s prenájmom pozemkov na Vlachovo
Maša pre Ing. Breznena, schválilo finančnú výpomoc na nákup kníh od p.
Ivanovej. Vyzvalo starostu na vybudovanie zberného dvora v obci Vlachovo.

Starosta informoval, že momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva na zberné
dvory. Zároveň informoval, že nám nebola schválená žiadosť na
rekonštrukciu cestných rigolov na ul. Osloboditeľov a ani na kompostéry pre
domácnosti v obci z výzvy vyhlásenej Environfondom v novembri 2016.
Ing. Klobušník - požiadal o vypracovanie predbežnej štúdie na vytvorenie
zberného dvora. Koľko m2, koľko kontajnerov, aká váha, pletivo..., ktoré by
bolo predložené na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva.
Všetci prítomní (6 poslancov) vzalo na vedomie plnenie uznesenia z 13.
zasadnutia OcZ.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo.
Starosta informoval, že do výberového konania sa prihlásil len jeden
kandidát a to Ing. Zuzana Štefániková, ktorá predložila všetky potrebné doklady.
Zápisnica z otvárania obálok, Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra, Návrh na výšku
platu HK, ktorý predložil starosta obce, tvoria prílohu zápisnice. Plat HK je zákonom
určený z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, prepočítaný na týždenný úväzok.
Zároveň navrhol zvýšenie platu HK o 30 %, teda o 35 Eur. Celkovo by šlo o plat 152
Eur v hrubom.
Za hlavnú kontrolórku obce bola zvolená Ing. Zuzana Štefániková v počte 6 hlasov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu vo výške 30% - 35 Eur a súhlasilo s
iným výkonom zárobkovej činnosti Ing. Zuzany Štefánikovej.
Ing. Zuzana Štefániková poďakovala za prejavenú dôveru a teší sa na ďalšiu
spoluprácu.
4. Prerokovanie členstva v Spolku pre obnovu dediny.
Starosta informoval, že Spolok pre obnovu dediny sa zameriava na organizovanie súťaží
ako napr. Dedina roka. Upozornil, že sa nezúčastňuje zasadnutí SPOD, ani inak
nevyužíva ich služby.
Všetci poslanci (6 poslancov) zrušili členstvo v SPOD.

5. Prerokovanie ponuky pre dodávku garantovanej energetickej služby v
objekte Základnej školy s materskou školou vo Vlachove.
Starosta informoval, že táto firma bola na zasadnutí Spoločnej úradovne Dobšiná v obci
s prezentáciou projektu zníženia energetickej náročnosti. Ide o prerobenie kotolní na
špičkové, vysoko moderné kotolne, kde by boli 2 moderné kotle, kompletne by
zrekonštruovali kotolňu, odčlenili by byt. Dali by nové ventily na radiátory, príp. by
vymenili aj radiátory. Cena je 2300 Eur mesačne na 10 rokov. Zoberú si aj dodávku
plynu, revízie a na diaľku dokážu riadiť tieto kotolne. Momentálne platíme cca 12 tis.
Eur ročne, plus odmena kuriča mesačne 70 Eur a revízie. Spolu 13 120 eur ročne.
Starosta upozornil, že budova sa zateplila, čím by mohlo prísť k úspore spotreby plynu.
Poslanci nesúhlasia s ponukou pre dodávku garantovanej energetickej služby v
objekte Základnej školy s materskou školou vo Vlachove.
6. Rôzne
6a Prerokovanie žiadosti Jozefa Vargu, ul. Letná o sociálnu výpomoc na nákup
palivového dreva.
Všetci poslanci súhlasia s poskytnutím sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu vo výške
200 Eur na nákup palivového dreva na zimu.
7. Diskusia
Starosta informoval, že je potrebné zvolať komisiu verejného poriadku ohľadom
sťažnosti na Ing. Michala Mlynára rodinou Dušana Martinka, na štvrtok 08.06.2017.
Starosta informoval o obecnom hlásniku, ide o zasielanie smsiek občanom a takouto
formou informovať občanov o správach a novinkách v obci. S tým poslanci opäť
nesúhlasili.
Starosta informoval o neschválených projektoch – cestné rigoly na ul. Osloboditeľov
a kompostéry pre domácnosti. Projekt podá opäť v septembri. Je potrebné uvažovať o
asfaltovaní ďalších ulíc ako je Kamenná a Letná aj financovaním prostredníctvom
úveru. Ďalšie projekty – Humno-muzeálna expozícia, Chodník SNP ku PD, asfaltovanie
cesty pred Jednotou sú stále živé a reálne a mali by byť schválené v septembri. Projekt
je vypracovaný ohľadom múrikov - kde má Jozef Varga záhradu, farský plot a v uličke
ako doplnok k asfaltovaniu priestranstva aby sa priestor pred Jednotou vyriešil ako
celok, ale tento si budeme financovať z rozpočtu obce. Ďalší projekt už schválený je
rekonštrukcia obecného úradu, ale ešte stále je na kontrole verejné obstarávanie (VO).
Kamerový systém v obci je už namontovaný a funguje od 1.6.2017.
Starosta informoval o výzve z Programu rozvoja vidieka, podprogramu č. 7.4. Obec
Vlachovo v aktivite 1 - investície do trávenia voľného času - športoviská, rekonštrukcia
detských ihrísk, amfiteátrov, rekonštrukcia budov, rekonštrukcia ver. osvetlení, kamier,
nákup strojov pre komunálne účely...atď.

Ing. Slavomír Labuzík - informoval, že 23. júna 2017 hasiči urobia hasičský poplach v
škole a prezentáciu pre deti. Navrhol osloviť Ing. Bachňáka ohľadom vrtu.
Miloslav Ďurán sa informoval ohľadom cezhraničnej spolupráce na rekonštrukciu
kúpaliska. Projekt je podaný a je v procese schvaľovania.
JUDr. Ján Klobušník - požiadal o plynára do kotolne v MŠ, hodiny treba opraviť, dať
prečistiť komín a nejde spínač. Upozornil, že kotle vypadávajú. Ing. Slavomír Labuzík
zabezpečí technika.
Starosta informoval o žiadosti Kláry Hajdúkovej o postavenie plota medzi záhradami.
táto žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
Miloslav Ďurán - informoval, že Peter Hajdúk, teda jej syn mu spomenul, že asi postaví
plot sám na vlastné náklady.
Starosta informoval, že z Ministerstva financií prišlo oznámenie o pridelení dotácie vo
výške 8 tis. eur pre ECAV na opravu obranného múrika okolo kostola.
Návrh na uznesenie predložil Marek Adami.
Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 14/2017 z 05. júna
2017.

Vo Vlachove, 05. júna 2017
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Viliam Klobušník

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

Mgr. Eva Teplická

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

Uznesenie č. 14/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

Program obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
program 14. zasadnutia OZ
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo.
4. Prerokovanie členstva v Spolku pre obnovu dediny.
5. Prerokovanie ponuky pre dodávku garantovanej energetickej služby v objekte
Základnej
školy s materskou školou vo Vlachove.
6. Rôzne
a) Žiadosť Jozefa Vargu o sociálnu výpomoc
7. Diskusia.
8. Záver
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek
Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 15/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
_____________________________________________________________________

K bodu č. 1 a,b,c) Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a určenie
zapisovateľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
do návrhovej komisie Ing. Mareka Hronca, Mareka Adamiho
za overovateľov zápisnice: Ing. Viliam Klobušník, Mgr. Eva Teplická
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek
Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 16/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
_____________________________________________________________________

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek
Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 17/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

zápisnicu komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing. Marek
Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 18/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo v zmysle §11 ods. 4 písm. j, §18 odst. 1 a
§18a odst. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení zmien a doplnkov
volí v tajnej voľbe
Ing. Zuzanu Štefánikovú za hlavnú kontrolórku obce Vlachovo s účinnosťou od
09.06.2017.

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 19/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

určuje

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na 0,1 úväzku pracovného času (4
hod./týždeň) a plat hlavného kontrolóra ako súčinpriemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa
počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach. Plat sa určuje v závislosti od úväzku
pracovného času.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing.
Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír
Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 20/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra s účinnosťou
od 09.06.2017.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing.
Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír
Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, strosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 21/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachovo

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

súhlasí

s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachovo Ing. Zuzany
Štefánikovej.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing.
Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír
Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 22/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 4. Prerokovanie členstva v Spolku pre obnovu dediny

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

ruší

členstvo obce Vlachovo v Spolku pre obnovu dediny.

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing.
Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír
Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 23/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 5. Prerokovanie ponuky pre dodávku garantovanej energetickej služby
v objekte Základnej školy s materskou školou vo Vlachove

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

nesúhlasí

s ponukou pre dodávku garantovanej energetickej služby v objekte Základnej školy
s materskou školou vo Vlachove

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická,
Ing. Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing.
Slavomír Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

Uznesenie č. 24/2017
z 14. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 05.06.2017
______________________________________________________________________

K bodu 6 – Rôzne – Žiadosť Jozefa Vargu z ulici o sociálnu výpomoc

Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

súhlasí
s poskytnutím finančnej výpomoci vo výške 200 € na nákup palivového dreva

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Mgr. Eva Teplická, Ing.
Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník, Ing. Slavomír
Labuzík

1

Mgr. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 05.06.2017

