Zápisnica z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
20. júla 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.
6.

Kontrola uznesení.
Prerokovanie výšky úveru na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej z Prima banky.
Rôzne.
Diskusia.
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.

Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) súhlasili s dnešným programom 16. zasadnutia
OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Mgr. Evka Teplická, za overovateľov
Miloslav Ďurán a Ing. Viliam Klobušník a za zapisovateľku Mgr. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho
a Mgr. Evku Teplickú , za overovateľov zápisnice Miloslava Ďurána a Ing. Viliama
Klobušníka a za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. rokovaní schválilo bez výhrad Záverečný
účet obce Vlachovo za rok 2016 a celoročné hospodárenie, vzalo na vedomie
odborný komentár hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok
2016, vzalo na vedomie projekt dopravného značenia v obci Vlachovo podľa
predloženého návrhu, požiadalo starostu obce o doplnenie projektu dopravného
značenia v obci podľa navrhnutých pripomienok, požiadalo starostu obce
o zvolanie pracovného stretnutia ohľadom odvádzania povrchovej vody z ulíc
Letnej a Kamennej za účelom ich následného asfaltovania a schválilo plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2017.

3. Prerokovanie výšky úveru na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej z Prima
banky.
Starosta informoval, že obec Vlachovo má otvorený univerzálny úver v Prima
banke, ktorý umožňuje variabilné splátky. Bol nám odporučený úver Klasik, ktorý
treba splácať mesačne a doplniť univerzálnym úverom, ktorý sa môže splácať bez
obmedzenia. Model financovania tvorí prílohu zápisnice. Celková suma úveru by
bola vo výške 150 tis. eur. Pri čerpaní úveru Klasik vo výške 104 tis. eur, mesačná
splátka vo výške 2890 € po dobu 3 rokov.
Mgr. Juraj Kováč - sa informoval o sume na odvodňovanie obce a potom asfaltovanie obce.
Starosta informoval, že odvodnenie vrátane žľabov v obci by stálo 12900 € bez DPH,
asfaltovanie oboch ulíc by bolo vo výške 144 699,01 € bez DPH.
Ing. Zuzana Štefániková predložila správu o dodržiavaní podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania pri čerpaní úveru a tento tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či naozaj nebola možnosť získať finančné prostriedky na
vybudovanie a rekonštrukciu obecných komunikácií z iných zdrojov. Požiadal o dobré
zváženie, či je vhodné takto obec zadĺžiť.
Starosta si myslí, že je potrebné infraštruktúru v obci opraviť, a upozornil, že v žiadnom
podprograme z operačných programov na ktoré sú určené na rozvoj vidieckych sídel
momentálne nie je možnosť riešenia miestnej infraštruktúry z eurofondov. A ked by aj
niekedy taká možnosť bola máme ešte ďalšie ulice v obci ,ktoré potrebujú súrne
rekonštrukciu.
Štefan Bendik - vychádza z predpokladu, že pod jednou investičnou akciou by bolo vhodné
vyasfaltovať aj cestu ku obchodu Jednota.
Starosta informoval, že na túto akciu je podaný projekt a schvaľovanie bude koncom augusta.
Poslanci navrhli urobiť výmenu pontonového mosta pri Ondrejovi Kováčovi a mostíka pri
Šomšákovi. Navrhli pozvať p. Hronca, aby naprojektoval a premeral uvedené koryto potoka.
Zároveň navrhli vyzvať p. Ondreja Kováča na odstránenie čiernych stavieb, ktoré stoja na
obecnom pozemku za účelom vybudovania lávky cez potok pre peších.
Mgr. Juraj Kováč navrhol urobiť len jednu ulicu a poprípade na konci roka urobiť aj druhú
ulicu.
Ing. Marek Hronec upozornil, že obec má teraz dobrý rating a preto môže získať výhodný
úver, ak by však zobrala úvery postupne už by to bolo za menej výhodných podmienok.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili úver vo výške 150 tis. € na asfaltovanie ulíc Letnej
a Kamennej.

4. Rôzne

5. Diskusia
Mgr. Juraj Kováč - jednal s p. Urbančíkom z Lesov SR ohľadom zámeny pozemkov medzi
obcou a Lesmi SR, išlo mu hlavne o rybník, ktorý sa nachádza v strede obce. Ing. Urbančík
pripraví podklady buď na odkúpenie rybníka alebo na zámenu pozemkov. Ďalej upozornil na
nedostatok stavebných pozemkov v obci Vlachovo. Uviedol, že túto situáciu treba neodkladne
riešiť, keďže nám mladí odchádzajú kvôli bytovým problémom. Informoval, že v Územnom
pláne má obec toto ukotvené a navrhol tento problém okamžite riešiť a stavebné pozemky
zabezpečiť. Taktiež sa zaujímal ako pokračujú prípravy na jarmok.
Starosta - informoval, že pripravuje zámenu nachádzajúcich sa v obci a sú vo vlastníctve
Lesov SR. Ďalej uviedol, že obecný pozemok, ktorý ponúkame na zámenu je oveľa väčší ako
všetky pozemky Lesov nachádzajúce sa v obci. Plánuje jednanie s p. Urbančíkom. Ohľadom
stavebných pozemkov bol za pani Šišolákovou, ktorá práve tieto veci vysporiadava
a schvaľovali sme lokalitu na predminulom zastupiteľstve. Starosta informoval, že nám bola
schválená dotácia na 28 tis. € na sanáciu čiernych skládok.
Ohľadom jarmoku - plagáty a pozvánky sú vytlačené a aj rozposlané. Občerstvenie
zabezpečia pre účinkujúcich a organizátorov – Strešint – Milan Genčanský a Sib – Klára
Vargová.
Mgr. Jana Teplická informovala prítomných o prihlásených jarmočníkoch a o ich ponuke.
Zároveň navrhla zriadiť dvory, kde by sa prezentovala konkrétna tradičná výroba spolu
s ukážkou. Remeselnícky dvor - ukážka výroby šindľov, tkáčsky dvor – ukážka tkania na
krosnách, obuvnícky dvor – ukážka opravy a šitia obuvi a tašiek, tokársky dvor – ukážka
sústruženia, bačovský dvor – ukážka alebo predaj syra, žinčice, hrnčiarsky dvor – ukážka
hrnčiarstva, dvor ľudových tradícií – ukážka maľovania vajíčok, šitia krojovaných bábik,
výšivky... Informovala, že zdravotná služba je zabezpečená, ako aj policajná hliadka
a oznámenie išlo aj na RÚVZ. Doriešiť treba občerstvenie, teda konkrétne počty pre
účinkujúcich. Konferencier bol tiež oslovený a mal zaslaný aj plagát s programom podujatia.
JUDr. Klobušník informoval, že 28. júla MO JDS organizuje tradičné posedenie pre
jubilantov, kde starostu srdečne pozýva. Informoval, že organizujú 2. augusta 2017 zájazd do
Čížu, cena na osobu 7 €, prihlásiť sa môžu aj nečlenovia MO JDS. Požiadal o vyhlásenie
v miestnom rozhlase.
Ing. Slavomír Labuzík informoval, že prechádzal Kúpeľnou ulicou a kanál pri Viktorovi
Ďurajovi treba vyčistiť, taktiež treba vyčistiť aj vpust pri škole, lebo voda po silnejšom daždi
ide až na hlavnú cestu. Následne po vyčistení sa kanál prečistí hadicou.
Starosta informoval, že vyhlásil výberové konanie na riaditeľa školy a ukončenie podávania
prihlášok je 3. augusta 2017.

Ing. Marek Hronec upozornil, že odkedy sú osadené značky o kaštieli vo Vlachove vedľa
hlavnej cesty, kaštieľ navštevuje oveľa viac ľudí aj cudzincov. Upozornil, že im chýbajú
informácie, kde sa majú hlásiť v prípade záujmu o návštevu kaštieľa a muzeálnej expozície.
Mgr. Juraj Kováč - priznal, že je problém so sprevádzaním turistov v muzeálnej expozícii, bol
by ochotný sprevádzať ako správca muzeálnej expozície, ale za nejakú odmenu. Informoval,
že STV nakrúcala vo Vlachove krátky film a bude vysielaný začiatkom augusta. Na natáčaní
bol aj riaditeľ kaštieľa v Betliari p. Barczi a navrhol spoluprácu medzi obcou Vlachovo
a kaštieľom Betliar, sú ochotní posielať návštevníkov do Vlachova, kde sa narodili
Andrássyovci, ale požaduje osadenie tabule o ich narodení. Taktiež navrhol zaslať žiadosť do
múzea v Betliari ohľadom inštalácie a usporiadania expozície ich kvalifikovanými
pracovníkmi a zapožičaní exponátov do našej expozície. Ďalej informoval, že navštívil
Banícke múzeum, kde ich požiadal o vypísanie všetkého, čo je známe alebo čo pochádza z
Vlachova, sú tam aj zvláštne historické spisy. Týmto by chcel obohatiť zbierku v kaštieli.
JUDr. Klobušník - informoval, že veľa informácií o Vlachove je aj v Tisovci.

6. Záver
Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 16/2017 z 20. júla 2017.

Vo Vlachove, 20. júla 2017
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Viliam Klobušník

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

Miloslav Ďurán

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

Uznesenie č. 34/2017

z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 20.07.2017
___________________________________________________________________________

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 16. zasadnutia OZ
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie výšky úveru na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej z Prima banky.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 20.07.2017

Uznesenie č. 35/2017

z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 20.07.2017
___________________________________________________________________________

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: Mareka Adamiho, Mgr. Eva Teplicka
za overovateľov zápisnice: Miloslav Ďurán, Ing. Viliam Klobušník
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 20.07.2017

Uznesenie č. 36/2017

z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 20.07.2017
___________________________________________________________________________

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 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo.

Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 20.07.2017

Uznesenie č. 37/2017

z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 20.07.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Prerokovanie výšky úveru na asfaltovanie ulíc Letnej a Kamennej z Prima
banky
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

navýšenie Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 03/024/08 o sumu 46 tis.. €
a prijatie Municipálneho úveru – Klasik vo výške 104 tis. eur poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO:
31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu:
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 20.07.2017

Uznesenie č. 38/2017

z 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 20.07.2017
___________________________________________________________________________

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

žiada starostu
• riešenie situácie premiestnenia mosta z ulic Záhradná - Mlynská na prepomostenie ulíc
Kamenná - Letná na priechode
• osadenie lávky pre peších z ulic Kamenná - Letná na priechode na ulicu Záhradná Mlynská
• vyzvanie užívatela pozemku č. 236/15 na dstránenie nelegálnych stavieb z tohto
pozemku pre účely prepojenia ulíc chodníkom Záhradná - Mlynská

Hlasovanie:
Za:

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 20.07.2017

