Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
17. apríla 2019 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. Prerokovanie
a) Štatút obce podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení,
b) Rokovací poriadok,
c) Zásady odmeňovania poslancov.
4. Všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku v obci.
5. Prerokovanie vlastníckeho vzťahu obce k miestnym komunikáciám a chodníkom
na pozemkoch vo vlastníctve SPF.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov a členov komisií. Ospravedlnil Bc. Juraja Kováča. Starosta
informoval prítomných o programe zastupiteľstva a navrhol doplniť do programu
do bodu 5 – Prerokovanie odovzdania pozemkov od SPF do majetku obce.
Poslanec Miloslav Ďurán upozornil, že funkcia veliteľa DHZ je platená, takže je
potrebné, aby mal veliteľ Ing. Slavomír Labuzík vyplácanú odmenu, čo žiadal
zahrnúť do programu rokovania.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 3. zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Emil Gál, za overovateľov Ing. Viliam
Klobušník a Miloslav Ďurán a za zapisovateľku Mgr. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a
Emila Gála, za overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána, za
zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí:
-

Súhlasilo s predajom obecného pozemku v k.ú. Vlachovo, parc. č. 127/4,
register E, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11m2 Anne
Klementovej v sume 1,32 € za m2. Starosta v tomto bode informoval, že predaj
pozemku je zatiaľ pozastavený z toho dôvodu, že po vytýčení hraníc
predmetného pozemku sa zistilo, že ten je už súčasťou prístupovej cesty

k domu Ing. Miloša Hajdúka. Teraz je na susedoch Anne Klementovej a Ing.
Milošovi Hajdúkovi ako sa dohodnú.
-

Schválilo výšku reprezentačného na rok 2019 vo výške 4500 €.

-

Vzalo na vedomie a) informačnú správu o zúčtovaných dotáciách z rozpočtu
obce za rok 2018, b) informačnú správu o prijatých dotáciách z rozpočtu obce
na rok 2019.

-

Schválilo účelové dotácie z rozpočtu obce Vlachovo na rok 2019 pre
organizácie: OZ Stromíš – 2000 €, Vlachovo Motorsport Team – 1500 €,
Motocross team – 1500 €, ECAV Vlachovo – 1500 €.

-

Zvolilo do Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí
členov komisie: a) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr.
Juraja Kováča, Kláru Vargovú – predsedníčku OZ Stromíš, Petra
Gecelovského ml. – člena predstavenstva OZ Stromíš.

-

Schválilo – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom
„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlachovo“ v rámci výzvy s kódom
OPKZP – PO2-SC211-2018-40 na Ministerstvo životného prostredia SR
a zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa vo výške 5% 12 267,08 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 245 341,51 EUR s DPH.

-

Poverilo pracovníčku obecného úradu Martinu Rokfalušiovú, overovaním
úradných listín a osvedčovaním podpisov.

-

Schválilo a) odvolanie člena školskej rady Mgr. Evy Teplickej
b) menovanie člena školskej rady Denisy Vargovej.

-

Uložilo stavebnej komisii predloženie návrhu na vytvorenie nových hrobových
miest pohrebiska a návrh stavebných úprav v dome smútku.

-

Ing. Viliam Klobušník informoval o stretnutí stavebnej komisie z 20.02.2019.
Komisia doporučuje pokračovať s umiestňovaním nových hrobových miest v
začatom 1. Rade nového cintorína až po existujúce urnové hrobky s
vynechaním prechodového priestoru 3 m od riadnych hrobov a od urnových
hrobiek. Po naplnení kapacity tohto preistoru previesť malé terénne úpravy
zarovnania povrchu. Doporučuje rozostupy medzi jednotlivými radmi hrobov 1
m. Podobne komisia odporúča umiestňovať aj urnové hroby. Komisia
doporučuje výstavbu kolumbária pri dome smútku v sekcii A. Doporučuje
postupné zarovnávanie terénu v starej časti cintorína, kde už horbové miesta
neexistujú resp. niesú známi vlastníci hrobov. Ďalej komisia navrhla určiť
presné rozmery hrobových miest a presné rozostupy medzi hrobmi.Tiež navrhli

k uľahčeniu manipulácie s rakvou s pozostalým v dome smútku výrobu
viacúčelového vozíka s možnosťou jeho využitia ako katafalku pri posedení a
zasúvateľného do mraziaceho boxu a k zjednodušeniu manipulácie s
kvetinovými darmi vyrobiť odsúvateľný stojan (vozík) na kolieskach.
Zápisnica tvorí prílohu zápisnice.
-

Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2019.

3. Prerokovanie
a) Štatút obce podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení
do návrhu je potrebné doplniť vykonávacie zákony ohľadom DHZ, doplniť pečať
obce a upraviť názov ocenenia - cena starostu obce.
b) Rokovací poriadok
rokovací poriadok schválený podľa predloženého návrhu a tvorí prílohu
zápisnice.
c) Zásady odmeňovania poslancov
Zásady odmeňovania poslancov schválené podľa predloženého návrhu a tieto
tvoria prílohu zápisnice.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili Štatút obce s pripomienkami, Rokovací
poriadok a Zásady odmeňovania poslancov podľa predloženého návrhu.
4. Všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku v obci
VZN o čistote a poriadku v obci schválené podľa predloženého návrhu a toto VZN
tvorí prílohu zápisnice.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili Všeobecne záväzné nariadenie o čistote
a poriadku v obci Vlachovo podľa predloženého návrhu.
5. Prerokovanie odovzdania pozemkov zo SPF do majetku obce.
Starosta informoval o podanej žiadosti na SPF ohľadom delimitácie z majetku SPF
do majetku obce. Ide o 3 pozemky okolo horného rybníka, parc. č. 2638/1, 2638/7,
2638/8 a parcelu č. 3102/1 za mostom na Mlynskej ulici, ktoré spĺňajú podmienky
pre ich odovzdanie do vlastníctva obce a preto je možné ich protokolárne
odovzdať. Ďalšie pozemky o ktoré sme žiadali podľa vyjadrenia zo SPF nespĺňajú
podmienky pre ich odovzdanie z majetku SR podľa ust. §2d ods.1,2 a § 14d
zákona č. 138/1991 Zb., preto nie je možné ich protokolárne odovzdať do
vlastníctva obce.
6. Rôzne
6. Diskusia
Miloslav Ďurán sa informoval ohľadom prevádzky ambulancie detskej lekárky vo
Vlachove. Starosta informoval o podanom projekte na zatepľovanie celej budovy

SKO, kde sa nemôže vykonávať hospodárska činnosť. Upozornil, že ak
percentuálny výpočet vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo
verejnej budove , čiže v SKO bude viac ako 20%, projekt nesplní oprávnené
požiadavky. Z toho dôvodu bude musieť byť prevádzka ambulancie pozastavená
alebo zrušená.
Miloslav Ďurán by chcel vedieť ako obec stojí so splácaním úveru za miestne
komunikácie a kedy by sa mohli začať asfaltovať ďalšie cesty. Myslí, že doteraz
urobené odvodňovacie systémy sú už popraskané, ako aj žľaby sú poposúvané, a
ani neodvádzajú vodu. Myslí si, že to nie je dobre urobené, navrhuje, aby sa tam
išla pozrieť stavebná komisia a prehodnotila to. Takisto aj odvodňovacie kanály sú
veľmi nízko a pri asfaltovaní cesty bude problém s nájazdom. Tiež sa informoval
ohľadom rekonštrukcie kúpaliska.
Starosta odpovedal, že odvodňovacie systémy v obci boli realizované na základe
navrhnutého projektu a po konzultácii rozšírenej komisii výstavby, ktorá na mieste
realizácie určovala s dodávateľom aké žľaby a kde majú byť umiestnené. Ďalej
informoval, že jediná výzva na rekonštrukciu kúpaliska, v ktorej sme sa mohli
uchádzať o grant ako oprávnený žiadateľ, bola cezhraničná spolupráca SK-HU, ale
po osobnom stretnutí s generálnou riaditeľkou sekcie cezhraničnej spolupráce na
ministerstve pôdohospodárstva bol informovaný, že projekt rekonštrukcie
kúpaliska v obci nepodporia, z dôvodu, že je to komerčná záležitosť. Zostáva preto
jediná možnosť a to hľadať súkromného investora. A s tým súvisí potreba
rozhodnúť akou formou prebehne spolupráca - buď odpredajom majetku,
spoluúčasťou obce, vytvorením s.r.o..., ak sa vôbec nájde seriózny záujemca.
Denisa Vargová - požaduje zrovnať zo zemou budovu bývalej garáže pri škole.
Starosta prisľúbil, že bude postupne rozobraný s traktorom bude zničený.
Emil Gál - upozornil na suchý strom smrek, ktorý je pri vchode do školy a podľa
neho ohrozuje deti ,ale aj majetok školy. Ale je tam viacej takýchto stromov, ktoré
treba orezať alebo zrezať.
Miloslav Ďurán navrhol osloviť pána Zubka, ktorý vykonáva orezávanie stromov
na ťažko prístupných miestach.
Emil Gál - informoval, že oplotenie okolo školy je prerastené stromami, ktoré
Miloš Černaj orezal, ale treba ich vyvoziť.
- dlažba pri KD je zničená vplyvom prejazdu automobilov, navrhuje zamedziť
prechodu áut cez areál parku.
Starosta informoval o podaní projektu asfaltovania časti cesty ku kultúrnej
pamiatke - kaštieľ.
Emil Gál navrhol obnoviť tradíciu "uvítania detí do života", myslí si, že to nebola
zlá akcia.

- chcel by vedieť niečo o nájomných bytoch ako aj o stavebných pozemkoch.
Treba niečo robiť, lebo ako vie v obci je záujem o výstavbu rodinných domov.
Starosta informoval, že v obci nemáme vhodné pozemky na výstavbu obytných
bytov, ale už niekoľko rokov uvažuje o tom, že investor by si dal vypracovať
projekt na výstavbu nájomných bytov a tie by mohli byť pri súčasných spodných
bytovkách. Zase je tam problém s pozemkami,keď časť z nich je vo vlastníctve
Lesov SR a časť SPF. Tieto dve štátne organizácie len veľmi ťažko predávajú
svoje pozemky. Zároveň uviedol, že obec uzatvára zmluvu s firmou pani
Šišolákovej, ktorá sa začne zaoberať výkupom pozemkov pre obec na poli nad
hornými bytovkami na základe územného plánu obce.
Ing. Viliam Klobušník navrhol oznámiť písomnou formou Poľnohospodárskemu
družstvu, že sa začína s výkupom pozemkov, aby sa na pozemky neuzatvárali
nájomné zmluvy.
Mgr. Marian Kušnier informoval ohľadom Redakčnej rady, ktorá tvorila
Veľkonočné číslo Vlachovských novín Stromíš. Zároveň informoval o pláne
vydávať noviny 4x do roka. Prešli sme si tvorenie minulého čísla ako aj ďalších
čísel. Tento rok bude výročie vydávania novín. Tretie číslo bude vydané tesne pred
Dňami obce. Členovia RR mali veľmi veľa dobrých nápadov a nových rubrík na
obohatenie novín. Pripravili sme rubriku receptov starých materí, ktorá sa už do
novín nezmestila, dá sa do ďalšieho čísla. Tiež bude rubrika aj pre deti - ako
básničky, riekanky, tajničky. Podstatná rubrika je ohľadom predstavenia poslancov
v rubrike - okienko poslanca. Cieľom je informovať občanov a zodpovedať
základné otázky - Prečo som sa rozhodol kandidovať na pozíciu poslanca OcZ a čo
plánujem pre obec urobiť. V každom čísle by bol predstavený iný poslanec.
Marek Adami - predniesol podnet od pani Mlynárovej, ul. kpt. Nálepku, kde sa
prepadol kanál. A tiež sa informoval, že nebol nikde zverejnený zápis do 1.ročníka
základnej školy a škôlky.
Starosta navrhol, aby bol riaditeľ ZŠ s MŠ pozvaný na najbližšie zastupiteľstvo so
správou o fungovaní školy.
Starosta - projekty - schválili nám 2500 € na obnovu pomníka SNP pri OÚ, v tej
sume sú zahrnuté aj tabule, ktoré by sa mali obnoviť, spoluúčasť obce predstavuje
sumu 500 €.
Ďalej nám schválili dotáciu vo výške 136 tis. € na rekonštrukciu prístavby KD, kde
nám bolo krátených cca 7 tis. zo žiadanej sumy. Navrhuje presunúť realizáciu
tohto projektu až na budúci rok, alebo podľa finančnej situácie v rozpočte.
V projekte Humna-expozície bol podaný návrh na zmenu projektu, aby sa stavba
dala zrealizovať za už schválených 29 900 € a nemuseli sme ešte stavbu
spolufinancovať z rozpočtu.

Z Environfondu nám bolo schválených 35 tis. € na Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania v obci Vlachovo.
Každá domácnosť dostane jeden 1000 l kompostér na biologicky rozložiteľný
odpad.
Bol podaný projekt na zateplenie SKO vo výške 108 tis. €.
Z projektu rozvoja športu bol podaný projekt na obnovu mantinelov na
multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ.
Ing. Slavomír Labuzík požiadal o zaradenie OZ Motocross team do zoznamu na
organizovanie Štefanskej zábavy. OZ Motocross bude organizovať Štefanskú
zábavu v roku 2020.
Vo Vlachove, 17.04.2019
Zapísala: Mgr. Jana Teplická

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Viliam Klobušník

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

Miloslav Ďurán

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

Uznesenie č. 29/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________
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 3. zasadnutia OZ
Program:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie
a) Štatút obce podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení,
b) Rokovací poriadok,
c) Zásady odmeňovania poslancov.
4. Všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku v obci.
5. Prerokovanie vlastníckeho vzťahu obce k miestnym komunikáciám a chodníkom
na pozemkoch vo vlastníctve SPF.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver

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

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :
Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 30/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________

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 Emila Gála
za overovateľov zápisnice: Ing. Viliama Klobušníka a Miloslava Ďurána
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú

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

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 31/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Prerokovanie a) štatútu obce podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení

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

schvaľuje

Štatút obce podľa novelizácie zákona o obecnom zriadení podľa predloženého návrhu.

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

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 32/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Prerokovanie b) Rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
Rokovací poriadok podľa predloženého návrhu.

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

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 33/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Prerokovanie c) Zásad odmeňovania poslancov

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

schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov podľa predloženého návrhu.

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

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 34/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Všeobecne záväzné nariadenie o čistote a poriadku v obci.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

sa

uznieslo

na Všeobecne záväznom nariadení o čistote a poriadku v obci podľa predloženého návrhu.

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

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

Potrebné kvórum :

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 35/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Prerokovanie odovzdania pozemkov SPF do majetku obce.

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

sa uznáša a čestne vyhlasuje
že :
-

pozemok registra „C“ 2638/1 nachádzajúci sa v k.ú. obce Vlachovo je miestna komunikácia
a chodník pre peších, ktorý je majetkom obce Vlachovo,
pozemky registra „C“ 2638/7 a 2638/8 nachádzajúce sa v k.ú. obce Vlachovo sú súčasťou
areálu ZŠ s MŠ vo Vlachove,
pozemok registra „C“ 3102/1 nachádzajúci sa v k.ú. obce Vlachovo je súčasťou miestnej
komunikácie ul. Mlynskej.

Hlasovanie:
Za:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

Uznesenie č. 36/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo
zo dňa 17.04.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Diskusia

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

ukladá
stavebnej komisii zhodnotiť stav poškodenia realizácie odvodnovacích žlabov na uliciach
Osloboditeľov a Kúpeľná

Hlasovanie:
Za:

6

Marek Adami, Miloslav Ďurán, Emil Gál, Ing. Andrea Hajdúková Ing.
Viliam Klobušník, Denisa Vargová

1

Bc. Juraj Kováč

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

Ing. Peter Pakes, starosta

Vo Vlachove dňa 17.04.2019

