
Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

25. júla 2011 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

a)Schválenie programu rokovania 

b) voľba návrhovej komisie 

c) určnie overovateľov zápisnice 

d) určenie zapisovateľa 

 2.   Posúdenie predloženej cenovej kalkulácie na uloženie kanalizácie na odvodnenie  

                  Kúpeľnej ulice 

 3.   Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 

 4.   Interná smernica obce Vlachovo na verejné obstarávanie 

 5.   Správa o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2011  

 6.   Príprava Vlachovského remeselníckeho jarmoku 

 7.   Rôzne 

 8.   Diskusia 

 9.   Záver 

  

 

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných 
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (5 poslancov), taktiež privítal 
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú, prítomných aktivistov a prizvaných 
k jednotlivým bodom programu. 

Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia, 
ako aj  overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Kováča a Petra Hricka, návrhovú komisiu 
Ing. Mareka Hronca a Ing. Viliama Klobušníka a zapisovateľku zápisnice Evu 
Černajovú. 



 

2. – starosta obce oboznámil prítomných s problematikou potreby uloženia kanalizácie 
na odvodnenie Kúpeľnej ulice, aby sa zabránilo ďalšiemu vytápaniu občanov na ulici 
SNP, ktorým pravidelne pri silnejších dažďoch vytápa pivnice domov a záhrady 
- starosta oboznámil s tým, že voda zo Skalice sa odrazila terénnymi úpravami , ktoré 
vybudovalo Pozemkové spoločenstvo 
- starosta uviedol, že jednal s pánom Hroncom, ktorý má firmu určenú na túto oblasť, 
a jeho cenová ponuka je 10 tis. €, no spoluprácu s týmto pánom pozastavil, nakoľko 
bola jeho ponuka zjavne prehnaná 
- starosta oboznámil, že p. Fifík uvádza cenu 8 tis. € - aj s montážou a rúrami, ktoré sú 
potrebné 
- základnou otázkou je odkiaľ zohnať potrebné financie 
- Ing. Marek Hronec predložil ponuku od firmy Stavark s.r.o. z Ružomberka, ktorá 
predložila cenovú ponuku na  (7 245 €)  bez DPH. 
- starosta upozornil, že je potrebné použiť kvalitné rúry, nie betónové, ale plastové 
korugované, i keď sú podstatne drahšie 
- Ing. Marek Hronec sa spýtal či je potrebné použiť rúru 600 mm, keďže je tam vyššia 
cena, takmer dvojnásobná ako u rúr 500 mm 
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že je veľký pokrok, že Mária Klementíková súhlasí 
s prekopaním jej záhrady a poukázal na to, že je potrebné to, čo najskôr vyriešiť 
- Mgr. Kováč poukázal na to, že vybudovanie tohto kanálu nepomôže úplne 
obyvateľom bývajúcim na ulici SNP a je potrebné prekopať kanál aj na záhrade Pavla 
Hronca. Podotkol, že je potrebné vypracovať projekt na to, aby sa na tento účel získali 
peniaze 
- Mgr. Kováč navrhol jednať s Pozemkovým spoločenstvom Vlachovo, aby poskytli 
pomoc 
- pani Viera Liptáková sa poďakovala starostovi obce, že ich, ako postihnutých, 
prizval na zastupiteľstvo a že sa táto situácia konečne po 40 rokoch vyrieši. Poukázala 
na to, že jej dom je na vode, rovnako ako celá záhrada a problém si riešili 
vybudovaním múrikov, ktorými voda ako-tak odtekala. Problém nastal aj vtedy, keď 
sa začali stavať domy na Kúpeľnej ulici a nikto z občanov si nepustí vodu do svojho 
pozemku, dvora. Problém sa neriešil postupne a teraz je potrebné vynaložiť množstvo 
financií. 
- Ján Lipták poukázal na to, že Pavol Hronec postavil múrik popri svojej záhrade 
a tým spôsobil to, že všetka voda z Hroncovej záhrady je odrazená priamo 
k Liptákovcom 
- Ing. Viliam Klobušník podotkol, že je potrebné urobiť hlavne prvý krok a vybudovať 
kanál cez záhradu Márie Klementíkovej, vodu chytiť nad dedinou, ktorý zachytí 90 % 
vody  
- starosta podotkol, že by bolo možné spraviť projekt, no ubehlo by veľa času, kým by 
ho schválili, a my si nemôžeme dovoliť čakať 
- starosta navrhol urobiť kanál nad dedinou a vyhĺbiť priepusť na už položených 
žľaboch na Kúpeľnej ulici ponad školskú záhradu, ktorá bude chrániť aj multifunkčné 



ihrisko. Obnoviť jarok cez Pavla Hronca by bolo veľmi náročné, keďže je to až 160 m 
do potoka. 
- Ing. Viliam Klobušník navrhol aj napriek tomu zmerať tento jarok a jeho spád  
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že dolný kanál (Pavol Hronec) by bolo vhodné vykopať 
ručne - svojpomocne 
- Mária Klementíková povedala, že nemá dobré skúsenosti z minulosti s obecným 
úradom. Ona si svojpomocne dala vyčistiť kanál s pomocou vtedajšieho MNV 
a niekto ju udal. Obec pri vybudovaní kúpaliska sľúbila p. Klementíkovej, že sa dá jej 
záhrada do pôvodného stavu a preto žiada obec, aby sa po vybudovaní kanála dala jej 
záhrada do pôvodného stavu. 
- starosta jej sľúbil, že sa spíše zmluva a jej záhrada sa dá do pôvodného stavu, keďže 
je to súkromný pozemok 
- poslanci odsúhlasili vybudovanie kanála cez záhradu pani Klementíkovej, starosta 
upozornil na to, aby sa Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu 
a Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia zaoberala  
a vyhodnotila cenové ponuky na výstavbu kanála 
- starosta podotkol, že na internete bude uverejnená výzva a postupovať sa bude podľa 
zákona 
- JUDr. Ján Klobušník podotkol, že keď je kanál na pozemku obce a Pavol Hronec si 
ho svojvoľne ohradil, je potrebné to vyriešiť, prekopať a odborne posúdiť túto situáciu 
a požiadať Poľnohospodárske družstvo o pomoc  
- Ing. Viliam Klobušník navrhol zaplatiť zálohu a neskôr, po ukončení prác doplatiť 
zvyšok firme, resp. stavebníkovi, ktorý bude schválený 
 

3. – Ing. Zuzana Kováčová prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
obce na II. polrok 2011 (príloha zápisnice) 
- oboznámila prítomných s tým, aký je jej cieľ a zámer a taktiež podotkla, že jej 
bývalá kontrolórka obce neodovzdala potrebné podklady a materiály 
 

4. – Internú smernicu obce Vlachovo na verejné obstarávanie predniesla kontrolórka 
obce Ing. Zuzana Kováčová ( príloha zápisnice). Poukázala na jednotlivé zmeny 
v smernici. 
- Ing. Zuzana Kováčová poukázala na to, ako zastupiteľstvo schváli jednotlivé ponuky 
pri jednotlivých cenách pri prieskume 
- starosta navrhol zvýšenie ceny pri stavebných prácach 
- Ing. Marek Hronec navrhol zvýšenie ceny na 3 000 € 
- Ing. Zuzana Kováčová podotkla, že má dispozičné právo iba na 2 000 €, takže 
smernica sa nezmenila a ostala tak, ako ju predniesla kontrolórka obce 

5. – správu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2011 predniesla Renáta Lešková (príloha 
zápisnice)  
- starosta obce upriamil pozornosť na klubové zariadenia – energie, ktoré sú v kluboch 
strašne vysoké a rozpočet bude prekročený   



- JUDr. Ján Klobušník upozornil, že je porucha na kúrení v Spoločenskom 
klube, taktiež je odtrhnutý radiátor a je nefunkčné jedno čerpadlo 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol poslať do Spoločenského klubu elektrikára, ktorý tam 
urobí kontrolu 
- JUDr. Ján Klobušník navrhol spísať zmluvu na prevzatie Spoločenského klubu, kde 
bude poznačený počiatočný a konečný stav elektromeru, vodomeru, taktiež bude 
zmluvne zachytené odovzdávanie a termín vrátenia zapožičaných kľúčov od občanov, 
ktorí si prenajmú kuchyňu alebo klub dôchodcov  
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval o tom, prečo je nedoplatok za TKO taký vysoký, čo 
majú za následok dlhodobí neplatiči obce a obec to bude riešiť výzvami a exekučnými 
príkazmi, keďže niektorí občania ignorujú povinnosť platiť dane a poplatky 

6. – Mgr. Juraj Kováč prečítal zápisnicu z Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu 
a sociálnych vecí (príloha zápisnice) 
- Mgr. Kováč podotkol, že Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych 
vecí zasadá každý pondelok v Spoločenskom klube  
- Mgr. Juraj Kováč poznamenal, že na  slávnostiach v Detve oslovoval remeselníkov, ktorí 
predstavovali svoje výrobky, no oni odmietli prísť na Vlachovský remeselnícky jarmok 
s tým, že sa im to na jeden deň nevyplatí 
- JUDr. Ján Klobušník navrhol vyviezť piesok z pieskovísk v areáli Spoločenského klubu 
a taktiež podotkol, že tesne pred VRJ poobstrihuje čačinu zo stromov v areáli 
- Ján Stachura sa informoval o programe Folklórnych slávností, či jednotlivé súbory budú 
mať minutáž a pod., lebo je pokročilý čas a je potrebné informovať jednotlivé folklórne 
súbory a skupiny 
- Mgr. Juraj Kováč informoval o tom, že po VRJ a Folklórnych slávnostiach bude zábava 
s hudobnou skupinou Sako, ktorú si však do svojej réžie vezme firma Calisto na amfiteátri 
letného kúpaliska 
 

7. – Mgr. Marian Kušnier podotkol, že sa zmenila redakčná rada (Mgr. Marian Kušnier, 
Mgr. Juraj Kováč, Ján Gallo, JUDr. Ján Klobušník, Jana Teplická a Roman Kováč) 

 
- Ing. Viliam Klobušník navrhol hľadať rezervu na odvodňovací kanál v obecnom 
rozpočte 
 

8. - Jaroslav Mihók sa informoval, či sa nedá zakúpiť pletivo na farskú záhradu                 
(cca 50 €) 1 balík 25 m, pretože celá lesa už padá, v čom mu starosta obce vyhovel 
 

9. Starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie zo 7. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam Klobušník 

 
 



U z n e s e n i e   č. 7/2011 – OZ : 

 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 

 
 
 
A: Berie na vedomie: 

1. Predloženú cenovú kalkuláciu na uloženie kanalizácie na odvodnenie Kúpeľnej   
ulice 

 
 
 

B: Schvaľuje:  
1. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011  
2. Internú smernicu obce Vlachovo pre verejné obstarávanie 
3. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo k 30.6.2011 
4. Zloženie redakčnej rady v zložení: Mgr. Marian Kušnier – šéfredaktor 

   Mgr. Juraj Kováč 
   Ján Gallo 
   JUDr. Ján Klobušník 
   Jana Teplická 
   Roman  Kováč 
 

 
C: Súhlasí: 
 1. S uložením kanalizácie na odvodnenie Kúpeľnej ulice cez pozemok parcela č. 2655 

k.ú. Vlachovo vo vlastníctve Márie Klementíkovej. Pred začatím prác sa s vlastníčkou 
pozemku uzavrie dohoda o spôsobe výstavby kanalizácie a konečných úpravách 
pozemku. 

 
 
 

         D: Nesúhlasí: 
 
 
 

E: Ukladá: 
1. Komisii financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu v spolupráci s Komisiou   
výstavby, územného plánovania a životného prostredia posúdenie cenových ponúk na 
vloženie kanalizácie na odvodnenie Kúpeľnej ulice 

 
 
 
F: Žiada: 
 1. Starostu obce o zameranie pôvodného jarku prepájajúceho Kúpeľnú ulicu od 
rodinného domu súp. č. 298 po Dolinný potok ( výškopisné zameranie) 
 

       
               



Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  

( 5 poslancov ). 

 

Vo Vlachove, 29. jún 2011 

 

Zapísala:  Eva Černajová                                                                 

 

 Ing. Peter Pakes 

                                                                                                           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Juraj Kováč  ...................................................... 

Peter Hricko         ...................................................... 


