
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

10. apríla 2018 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Program:

1. Otvorenie 

     

a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c)   Určenie zapisovateľa 

2. Kontrola uznesení. 
3. Schválenie výšky spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov projektu 

"Výstavba Zberného dvora" vo výške 5%. 
4. Prerokovanie refundácie projektu "Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie 

v obci Vlachovo".  
5. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2017. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 
                                                                      

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov . Ospravedlnil neprítomnú hlavnú kontrolórku obce Ing. 
Zuzanu Štefánikovú, ktorá je dlhodobo PN zo zdravotných dôvodov a poslancov 
Mgr. Juraja Kováča a Ing. Mareka Hronca. Starosta informoval prítomných o 
programe zastupiteľstva.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 20. zasadnutia 
OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Miloslav Ďurán, za overovateľov  Mgr. 
Evka Teplická a Ing. Viliam Klobušník a za zapisovateľku  Mgr. Jana Teplická.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) schválili do návrhovej komisie Mareka Adamiho a 
Miloslava Ďurána,  za overovateľov zápisnice Mgr. Evku Teplickú a Ing. Viliama 
Klobušníka, za zapisovateľku Mgr. Janu Teplickú. 

2. Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. rokovaní súhlasilo s odpredajom pozemku 
Emilovi Klementovi, parc. č. 2649/20 o celkovej výmere 180 m2 v sume 1,32/m2, 
schválilo správu inventarizačnej komisie, poverilo starostu obce o prejednanie 
možnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v intraviláne obce vo vlastníctve 
Pozemkového spoločenstva Vlachovo a schválilo prenájom areálu kúpaliska 
súkromnému podnikateľovi Miroslavovi Kasperovi na rok 2018 formou nájomnej 
zmluvy. Cena nájmu bude 1 € + energie. 



3. Schválenie výšky spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov 
projektu "Výstavba Zberného dvora" vo výške 5%. 

Starosta informoval o projekte na vybudovanie zberného dvora v obci Vlachovo.   
V prvom rade bol plán vybudovať ho nad kúpaliskom, ale toto by si vyžadovalo 
zmenu Územného plánu obce Vlachovo, čo by bolo veľmi komplikované, časovo 
náročné a nestihli by sme podať projekt. Nakoniec po dohovore s Ing. arch. 
Dušanom Genčanským sa dohodli na pozemku na Maši, kde je vyčlenený sektor 
21 - na ktorom je možné vybudovanie zberného dvora. Starosta v skratke 
informoval o postupe realizácie žiadosti so všetkými potrebnými prílohami. 
Informoval, že ešte chýbajú vyjadrenia od Železníc SR. Ďalej treba mať Zberný 
dvor zaradený v Akčnom pláne okresu, ktorý následne potvrdzuje Vláda SR. 
Žiadosť pôjde a zvyšné prílohy sa doplnia dodatočne. 

Samotný zberný dvor je rozdelený na 2 časti, v prvej sú zahrnuté stavebné práce - 
vybudovanie spevnenej betónovej plochy a oplotenie a z druhej časti - kde sú 
stroje, unimobunka, elektrozariadenia - svetlá a prípojka na 320 V a 380 V, 
kontajnery a ťahač. Len samostatný ťahač stojí približne 45 tis., unimobunka 8,5 
tis., váha oceľová 17 700€,  

Celkové náklady predstavujú sumu 180 239, 91€ s DPH. Naše spolufinancovanie 
by bolo vo výške 9 012,00 € s DPH, čo je 5% z celkovej sumy. 

Poslanci zastávajú názor, že aj keď sú tieto náklady také vysoké, obec sama by si 
vybudovanie zberného dvora dovoliť z vlastných prostriedkov nemohla a zberný 
dvor v obci nevyhnutne potrebujeme. 

Všetci poslanci (5 poslanci) schválili 5% spolufinancovanie projektu Zberný 
dvor vo výške 9 012,00 € s DPH. 

 

            4. Prerokovanie refundácie projektu "Rekonštrukcia chodníka a miestnej       
                komunikácie v obci Vlachovo".  

          Starosta informoval o schválených projektoch: z PPA na výstavbu Humna v obci    
          schválili sumu 29 976,13 €,  čo nám nebude postačovať, starosta preto navrhol      
          podať návrh na zmenu projektu, kde by neboli dve brány, ale len jedna, vikiere na   
          streche by sa odstránili a pod strechou nebude vybudovaný priestor aj so zábradlím.    
          Tým sa celá stavba zjednoduší.  
          Z Environmentálneho fondu nám bol schválený projekt: Rekonštrukcia     
          odvodňovacích systémov v obci Vlachovo, na ul. Osloboditeľov vo výške 70 tis. €,   
          spoluúčasť obce je vo výške 3684,22 €. 
          Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry nám prešiel projekt na "Rekonštrukciu  
          chodníka a miestnej komunikácie v obci Vlachovo" vo výške 66 532,63 €. Chodník      
          na ul. SNP je už vo výstavbe, následne sa bude asfaltovať cesta ku Jednote až ku     
          fare. Tu je potrebné zrekonštruovať oporné múriky pod cestou. V zmluve máme     
          systém financovania - refundácia. Pre obec to znamená vziať prekleňovací úver,       
          kým prídu peniaze z PPA.   
          Najvýhodnejší prekleňovací úver ponúka Slovenská záručná a rozvojová banka. 
          Starosta ďalej informoval ohľadom asfaltovania cesty ku Jednote. V uličke musíme  
          oporný múrik opraviť, lebo po asfaltovaní, neudrží váhu asfaltu a zvalí sa.  



          Predpokladané náklady obce na oporný múrik od stodoly Jozefa Vargu po Juraja  
          Hajdúka, v prípade použitia gabiónu sú 13 tis. €. Po konkrétnejšej cenovej  
          kalkulácii a vypracovaní ponuky sa zvolá obecné zastupiteľstvo.  
          Miloslav Ďurán navrhol osloviť Jednotu o príspevok na opravu oporného múrika ku       
          Jednote, keďže aj ich autá využívajú túto cestu. 
          Starosta informoval o projekte na kúpalisko formou cezhraničnej spolupráce, ktorá     
          má už vyčerpané všetky financie, takže sme v tomto projekte neúspešnými  
          žiadateľmi. Ďalej informoval, že čerpanie dotácie vo výške 200 tis. € na bazény   
          bude možné až v roku 2020. 
           
    

            5.  Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2017. 

     Záverečný účet obce spracovala Ing. Renáta Lešková a predložil starosta Ing. Peter    
                Pakes. Tento tvorí prílohu zápisnice. 
 
              Všetci poslanci (5 poslanci) schválili Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2017              
              bez výhrad.  
            6. Rôzne 

 

            7. Diskusia. 

                Starosta informoval prítomných, že ho kontaktoval pán Bojtoš, ohľadom výstavby       
                haly na recykláciu separovaného odpadu. Majú záujem o pozemky, kde je v     
                blízkosti vlečka a kde by vytvorili približne 10 pracovných miest. O konkrétnejších  
                krokoch bude informovať po osobnom stretnutí so zástupcami firmy. 
     Miloslav Ďurán požiadal starostu, aby sa niečo pokúsil robiť s kúpaliskom, aby             
                jednal s Miroslavom Kasperom a aby sa tam niečo robilo, aspoň bufet... 
      
 
 
Vo Vlachove, 10. apríla 2018 
Zapísala: Mgr. Jana Teplická 
 
 

                                                                                                      ––––––––––––––––––– 
              Ing. Peter Pakes 

                                                                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 

    Mgr. Eva Teplická                           ...................................................... 
 
    Ing. Viliam Klobušník                    ....................................................... 
 
 



Uznesenie č. 64/2018 

z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
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 20. zasadnutia OZ  
 
1. Otvorenie 
a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c) Určenie zapisovateľa 
2. Kontrola uznesení.  
3. Schválenie výšky spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov projektu 
"Výstavba Zberného dvora" vo výške 5%. 
4. Prerokovanie refundácie projektu "Rekonštrukcie chodníka a miestnej komunikácie       
    v obci Vlachovo". 
5. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2017. 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav 

Ďurán, Ing. Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

                                                                                                                Ing. Peter Pakes, starosta 

Vo Vlachove dňa 10.04.2018 
 



Uznesenie č. 65/2018 
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu č. 1 a,b,c) Schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a 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, Miloslava Ďurána 
 
za overovateľov zápisnice: Mgr. Evu Teplickú, Ing. Viliama Klobušníka 
 
za zapisovateľa: Mgr. Janu Teplickú 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, , Ing. Slavomír Labuzík, , Miloslav 

Ďurán, Ing. Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Marek Hronec, Mgr. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

Vo Vlachove dňa 10.04.2018 

 



Uznesenie č. 66/2018 
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.04.2018 
____________________________________________________________ 

 
 

 

 
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 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo. 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, , Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav 

Ďurán, Ing. Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Marek Hronec,  Mgr. Juraj Kováč 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 10.04.2018 

 

 



Uznesenie č. 67/2018  
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

K bodu 3. Schválenie výšky spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov 
projektu "Výstavba Zberného dvora" vo výške 5% 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

schvaľuje 
 

spolufinancovanie obce projektu "Vybudovanie zberného dvora v obci Vlachovo", kód výzvy 
OPKZP-PO1-SC111-2017-32, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 180 239,91 
Eur s DPH a teda 5% spolufinancovanie je vo výške 9012,00 Eur s DPH. 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík,  Miloslav 

Ďurán, Ing. Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 10.04.2018 

 

 

 

 



Uznesenie č. 68/2018  
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

K bodu 4. Prerokovanie refundácie projektu "Rekonštrukcia chodníka a miestnej 
komunikácie v obci Vlachovo". 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

súhlasí 
 

s formou refundácie projektu "Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie v obci 
Vlachovo". 
 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav 

Ďurán, Ing. Viliam Klobušník 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2  Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 10.04.2018 

 

 

 



Uznesenie č. 69/2018  
z 20. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vlachovo 

zo dňa 10.04.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
K bodu 5. Schválenie Záverečného účtu obce Vlachovo za rok 2017 

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Vlachovo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
 

schvaľuje 
 

Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. A 
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
23 678,92 € a berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 267 957,60 €. 
 
 
 
 
   

Hlasovanie: 
Za: 5 Marek Adami, Mgr. Eva Teplická, Ing. Slavomír Labuzík, Miloslav 

Ďurán, Ing. Viliam Klobušník, 
Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Mgr. Juraj Kováč, Ing. Marek Hronec 

Nehlasovali:   
    Potrebné kvórum :           

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Pakes, starosta 

 

 

 

 

Vo Vlachove dňa 10.04.2018 
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