Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
14. augusta 2018 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. Kontrola uznesení.
3. Príprava komunálnych volieb 2018 – určenie volebných obvodov, určenie počtu
poslancov, ktorí sa v nich volia a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Vlachovo na nové volebné obdobie 2018-2022.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Záver.
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov a členov komisií. Starosta informoval prítomných o
programe zastupiteľstva a navrhol doplniť do programu, do bodu rôzne a)
Prefinancovanie úveru z Prima banky do SZRB, b) Žiadosti od Jána Preguna
a Terézie Pegunovej o odkúpenie pozemkov. Ostatné body navrhol prejednať
v diskusii. Zároveň uviedol, že si dovolil pozvať Ing. Renátku Leškovú a
poďakovať sa jej za odvedenú prácu na obecnom úrade, taktiež uviedol, že našej
kontrolórke Ing. Zuzane Štefánikovej sa narodila krásna dcérka Emka.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 22. zasadnutia
OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Ing. Slavomír Labuzík , za
overovateľov Mgr. Eva Teplická a Ing. Viliam Klobušník a za zapisovateľku Mgr. Jana
Teplická.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a
Ing. Slavomíra Labuzíka, za overovateľov zápisnice Mgr. Evu Teplickú a Ing. Viliama
Klobušníka, za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom 21. rokovaní
-

Schválilo za účelom prefinancovania schváleného projektu PPA
„Rekonštrukcia chodníka miestnej komunikácie v obci Vlachovo“ čerpanie
krátkodobého preklenovacieho úveru zo SZRB vo výške 66.532,63 Eur, na
obdobie 1 roka so zabezpečením blankozmenkou.

-

Schválilo za účelom prefinancovania vlastných zdrojov Obce na viacerých
projektoch obce čerpanie strednodobého investičného úveru so splatnosťou do
5 rokov zo SZRB vo výške 91 000 Eur, so zabezpečením blankozmenkou.

-

Súhlasilo na základe posúdenia stavebnej komisie s predajom pozemku
Slavomírovi Kožárovi na základe dodatočne predloženého geometrického
plánu v sume 1,32 €/m2.

-

Nesúhlasilo s poskytnutím sociálnej výpomoci pre rodinu Emila Kolesára.

-

Nesúhlasilo s poskytnutím sociálnej výpomoci pre Jozefa Vargu.

-

Schválilo Mgr. Juraja Kováča, bytom Vlachovo, Záhradná 261 za kronikára
obce Vlachovo od 01.06.2018.

-

Schválilo vnútorný predpis č. 1/2018 poskytovania odmien za vedenie
a písanie kroniky obce Vlachovo.

-

Schválilo odmenu za sprievodcovské služby Mgr. Jurajovi Kováčovi formou
paušálu vo výške 20 € splatnej polročne.

-

Schválilo poplatok za prenájom inventárneho vybavenia obce a cenník
obecného inventárneho majetku s účinnosťou od 1.júna 2018

3. Príprava komunálnych volieb 2018 – určenie volebných obvodov, určenie
počtu poslancov, ktorí sa v nich volia a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce Vlachovo na nové volebné obdobie 2018-2022.
Starosta informoval, že v súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy
obcí, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady SR svojím rozhodnutím č. 203/2018
Z.z. na 10. novembra 2018 je potrebné do 17. augusta 2018 určiť a zverejniť
volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa v nich má
zvoliť a zároveň zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove schválilo 7 poslancov, ktorí budú zvolení v
jednom volebnom obvode pre celú obec. Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove
podľa §11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov určilo výkon funkcie starostu obce Vlachovo pre nové
volebné obdobie r. 2018 - 2020 v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu. Obec je
povinná zverejniť aj počet obyvateľov, ktorých je ku dňu vyhlásenia volieb 804.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili, že obecné zastupiteľstvo bude mať 7
poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú
obec a výkon funkcie starostu obce Vlachovo pre nové volebné obdobie r.
2018-2022 bude v rozsahu jedna, t.z. v plnom rozsahu.
4. Rôzne
A) Prefinancovanie úveru z Prima banky do SZRB. Starosta informoval, že sa
informoval o možnosti prefinancovania súčasného úveru z Prima banky do SZRB,

pri výške úveru 104 000 € v Prima banke máme úrokovú sadzbu 1,75% a ročný
úrok 1820 €, mesačný úrok 152 €.
SZRB ponúka úrokovú sadzbu 0,80%, ročný úrok 832 €, mesačný úrok 70 €.
Ročná úspora pri tejto výške úveru cca 988 €.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili podanie žiadosti o poskytnutie
strednodobého investičného úveru v SZRB na obdobie 2 rokov na
refinancovanie úveru v Prima banke č. 69/004/17 poskytnutý na financovanie
investície obce „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“ vo výške 75 100 Eur z
s ručením blankozmenkou.
a) Žiadosti od Jána Preguna a Terezie Pregunovej o odkúpenie pozemkov.
Starosta informoval o žiadosti od Jána Pregúna z 8. augusta 2018 o odkúpenie
pozemku 127/3, ktorý chce využívať ako prístupovú cestu k domu a pozemok č.
3117/1 ako predzáhradku. Problémom je, že on nie je výlučným vlastníkom
rodinného domu, následne si takúto žiadosť podala aj Terézia Pregúnová.
Pravdepodobne, podľa jeho informácií tam dochádza k rodinným nezhodám.
Starosta napriek všetkému nesúhlasí s odpredajom časti z prístupovej cesty, aby aj
do budúcna bol prístup k ostatným rodinným domom a obec by sa nemala a možno
aj nesmie zbavovať sa pozemkov, ktoré sú spojené z pozemkami miestnych
komunikácií.
Ing. Slavomír Labuzík - upozornil, že musíme nechať prístup pre ťažkú techniku,
cesty nemôžeme predávať. Sťažíme si prístupovú cestu pre ťažkú hasičskú
techniku, zo zákona musí byť min. 3,5 m spevnená príjazdová cesta.
Poslanci (6 poslanci) nesúhlasia s odpredajom pozemkov v k.ú. Vlachovo,
nakoľko uvedené úzko susedia s miestnymi komunikáciami, a teda s
prístupovou cestou a ich odpredajom by mohlo dôjsť k zamedzeniu prístupu
pre ťažkú techniku a zároveň cez tieto pozemky vedú verejné siete - vody a
plynu.
5. Diskusia.
Jaroslav Mihók - upozornil, že nad jeho domom je vyhĺbený odvodňovací kanál,
ktorý navrhuje vyčistiť až do potoka, je to veľmi dobrá vec. Kanál odvádza
prívalovú vodu nad dedinou, ale zároveň sú tam aj vŕby a jelše, ktoré treba
vyrezať. Momentálne je veľmi sucho no keď prídu nejaké silné dažde, všetko bude
brať a zmývať zo Kra.
Miloslav Ďurán - navrhol, nevolať buldozér, ale stroj s radlicou, ktorý by urobil
zemné odrážky a aj by jarok vyčistil a vyvozil, urobil by peknú svahovú planírku.
Ing. Slavomír Labuzík - informoval, že dlhoročnému členovi DHZ Emilovi
Pakesovi prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR navrhlo udeliť ocenenie.
Keďže z dôvodu dlhodobo zlého zdravotného stavu si ho nebol prevziať
v Bratislave, tak by mu bolo odovzdané za účasti najvyšších funkcionárov

hasičských zborov dňa 25.08.2018 o 15.30hod. na obecnom úrade. Požiadal
o zabezpečenie recepcie pre približne 20 pozvaných hostí.
Ing. Peter Pakes – informoval prítomných, že nám schválili dotáciu z MF SR vo
výške 10 000 € a rád by sa poradil, že čo s tými peniazmi urobíme. Plánom bolo
preloženie mosta na priechode a tým sprejazdenie ciest Letná - Kamenná. Alebo
navrhuje pokračovať v asfaltovaní ďalších ciest, napr. ku KD alebo ku ihrisku.
Poslanci sa zhodli na použití dotácie na premostenie ulíc Kamenná a Letná.
Ing. Peter Pakes - upozornil na množiace sa sťažnosti na voľne sa potulujúce psy
a informoval, že sme pristúpili k tomu, že sa pripravil list - upozornenie pre
všetkých majiteľov psov, ktorý im bude doručovaný do vlastných rúk a v prípade
nedodržiavania tohto upozornenia bude obec ukladať pokuty Rozhodnutím.
Ešte informoval o schválení dotácie na rekonštrukciu domu smútku vo výške 103
tis.€, kde plánuje začať s opravami niekedy na jeseň, príp. až budúci rok.
Mgr. Juraj Kováč - sa informoval o stručnom vyhodnotení Dní obce 2018.
Starosta si myslí, že s počasím sa stal zázrak, keďže všade dookola pršalo len vo
Vlachove nie a čo sa týka logistiky a technického zabezpečenia bolo všetko
perfektne zabezpečené a pripravené.
Ing. Slavomír Labuzík nesúhlasí s tým, aby občerstvenie - nápoje poskytoval
našim účinkujúcim a usporiadateľom cudzí podnikateľ.
Jana Teplická informovala, že toto občerstvenie vybavila ona v sobotu ráno,
nakoľko sa v piatok večer dozvedela, že poľovníci zabezpečia len guláš bez
občerstvenia. Preto v sobotu ráno oslovila predajcu Geča, ktorý mal stánok oproti
poľovníkom s najlepším úmyslom, že u poľovníkov si vezmú guláš a oproti nápoj.
A keďže pre účinkujúcich bola strava zabezpečená v hodnote 3,50 € aj s nápojom,
to isté sme potrebovali zabezpečiť aj pre organizátorov.
6. Záver.
Vo Vlachove, 14. augusta 2018
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Teplická

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

Ing. Viliam Klobušník

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

Uznesenie č. 82/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________

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 22. zasadnutia OZ
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Príprava komunálnych volieb 2018 – určenie volebných obvodov, určenie počtu
poslancov, ktorí sa v nich volia a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
Vlachovo na nové volebné obdobie 2018-2022.
4. Rôzne
a) Prefinancovanie úveru SZRB
b) Žiadosti od Jána Pregúna a Terézie Pregúnovej o odkúpenie pozemkov.
5. Diskusia.
6. Záver.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 83/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________

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 a Ing. Slavomír Labuzík
za overovateľov zápisnice: Mgr. Eva Teplická, Ing. Viliam Klobušník
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 84/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________

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 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo.

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 85/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Príprava komunálnych volieb 2018 – určenie volebných obvodov, určenie
počtu poslancov, ktorí sa v nich volia a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce Vlachovo na nové volebné obdobie 2018-2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

určuje

pečet poslancov Obce Vlachovo v novom volebnom období r.2018-2022 na 7(sedem).

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 86/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Príprava komunálnych volieb 2018 – určenie volebných obvodov, určenie
počtu poslancov, ktorí sa v nich volia a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu Obce Vlachovo na nové volebné obdobie 2018-2022.

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

schvaľuje

výkon funkcie starostu Obce Vlachovo v novom volebnom období r.2018 - 2022 v rozsahu 1,
t.z. v plnom rozsahu.

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 87/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Príprava komunálnych volieb 2018 – určenie volebných obvodov, určenie
počtu poslancov, ktorí sa v nich volia a určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce Vlachovo na nové volebné obdobie 2018-2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

určuje

jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018.

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 88/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 4 a) Prefinancovanie úveru do SZRB
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie strednodobého investičného úveru v SZRB na obdobie 2 rokov
na refinancovanie úveru v Prima banke č. 69/004/17 poskytnutý na financovanie
investície obce „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“ vo výške 75 100 Eur s ručením
blankozmenkou.

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 89/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 4. b) Žiadosť od Jána Preguna o odkúpenie pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

nesúhlasí

s predajom pozemkov v k.ú. Vlachovo, parc. E KN č. 127/3 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 55 m 2, parc. E KN č. 3117/1 – ostatné plochy s výmerou 58 m2 a parc. E KN č.
1909/201 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 8 m2.

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

Uznesenie č. 90/2018

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 14.08.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 4. b) Žiadosť od Terézie Pregunovej o odkúpenie pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

nesúhlasí

S predajom pozemkov v k.ú. Vlachovo, parc. E KN č. 127/3 – zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 55 m 2, parc. E KN č. 3117/1 – ostatné plochy s výmerou 58 m2 a parc. E KN č.
1909/201 – trvalé trávnaté porasty s výmerou 8 m2.

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

6

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

1

Ing. Marek Hronec

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 14.08.2018

