
Z á p i s n i c a 
 

z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, 
konaného dňa 26.04. 2010, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program :
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Kontrola plnenia uznesenia 
3. Prejednanie žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
4. Žiadosť o navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru 
5. Riešenie havarijného stavu strechy budovy ZŠsMŠ 
6. Spoločný projekt obcí Betliar a Vlachovo na obecné akcie v rámci rozvoja cestovného 

ruchu  
7. Interpelácia a diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver  

 
 
 
 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč. 
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomného poslanca p. Petrenka, ktorý 
sa zasadnutia nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Starosta  konštatoval, že 
poslanci sú uznášaniaschopní a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý 
navrhol doplniť v bode rôzne o: A) návrh na zriadenie urnového hája, B) informáciau 
o pridelení dotácie z POD, C) ponuku od skupiny historických templárov z Ke, D) 
informatívnu správu o sťažnostiach Krivanský– Vaňouček a Potempa – Klein, E) 
prípravu multifunkčného ihriska. Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili 
rozšírený  program zasadnutia, ako aj  overovateľov zápisnice Ing. Viliama 
Klobušníka a Ing. Andreu Hajdúkovú, návrhovú komisiu Máriu Hlaváčovú a Dušana 
Elexa a zapisovateľku zápisnice Janu Teplickú. 

2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
zastupiteľstva v krátkosti pripomenul schválenie úveru z Dexia banky, schválenie 
PHSR od RRA, zrušenie diskusného fóra na internetovej stránke obce, analýzu 
technického stavu kúpaliska a prípravu remeselníckeho jarmoku. Konštatoval, že aj 
napriek veľkej snahe sa do dnešného dňa nepodarilo odkúpiť pozemok od p. Márie 
Klementíkovej. 

3. Starosta informoval prítomných poslancov o novej možnosti získania dotácie na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Navrhol počkať na ponuku od firmy z Košíc, 
ktorá by vypracovala podanie novej žiadosti. Poslanci s takýmto postupom 
jednohlasne súhlasili. 

4. Starosta predložil žiadosť o navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru. Tieto 
finančné prostriedky budú využité na financovanie výstavby podložia multifunkčného 
ihriska. Táto žiadosť bola poslancami jednohlasne prijatá. 



5. O havarijnom stave strechy na budove ZŠ s MŠ informoval starosta. Po prudkých 
dažďoch v apríli t.r. je stav veľmi vážny. Ing. M. Gál urobil odhad a znalecký posudok 
stavu strechy. Obec poslala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov  na Krajský 
školský úrad a na Košický samosprávny kraj, ku ktorej pripojila aj tento znalecký 
posudok, fotografie a predchádzajúcu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na 
opravu strechy. 

6. Starosta informoval o spoločnom projekte obcí Betliar a Vlachovo na obecné akcie 
v rámci rozvoja cestovného ruchu. V prípade úspechu a získania finančných 
prostriedkov by tieto mohli byť použité na financovanie akcií organizovaných obcou, 
napr. jarmoky, folklórne festivaly, dni obce, Vianoce, ale aj na vydanie propagačného 
materiálu a publikácie o obci, ale aj na vytvorenie náučného chodníka. 
Názov projektu je „Turisti po stopách Andrássyovcov“ a s obcou Betliar je podpísaná 
partnerská zmluva na spoluprácu. 

7. Rôzne: 
a) Návrh na zriadenie urnového hája na cintoríne vo Vlachove. Uvažuje sa buď 

so stavbou steny, ako kolumbária, alebo s menšími urnovými hrobovými 
miestami. Poslanci súhlasia so zriadením urnového hája na miestnom cintoríne 
a komisii výstavby územného plánovania a životného prostredia sa ukladá 
vypracovanie návrhu na umiestnenie urnového hája. 

b) Starosta informoval o činnosti komisie verejného poriadku, ktorá riešila 
sťažnosti rodiny Krivanskej na rodinu Vaňoučkovú, ktorí nesprávnym 
vykurovaním svojho rodinného domu znepríjemňujú spolunažívanie susedov, 
znečisťujú ŽP a ohrozujú ich zdravie hustým, štipľavým a nepríjemným 
dymom. KOVP odporučila p. Vaňoučkovi, aby vykuroval svoj dom plynom, 
kým nevymuruje vyššie komín. 
Starosta informoval aj o druhej sťažnosti od p. Jána Kleina, ktorý poslal list 
z ČR, ako aj fotografie. Sťažuje sa na Potempu a Znaka, ktorí robia neporiadok 
v ich spoločnom dvore a ničia im ich majetok.... 

c) Starosta informoval o pridelení finančnej dotácie vo výške 3500 € z Programu 
obnovy dediny na vybudovanie mostíka pre peších k Ľadovni. 

d) Starosta informoval o pridelení finančných prostriedkov z Úradu vlády SR vo 
výške 8429 € na materiálovo – technologické zabezpečenie športových aktivít 
obce Vlachovo. 

e) Starosta ďalej informoval poslancov o začatí výkopových prác na výstavbu 
multifunkčného ihriska. Dotácia na výstavbu vrchnej časti už bola poukázaná 
na účet obce. 

f) Starosta podal stručnú správu o stave rekonštrukcii mlyna. Hrubá stavba je 
hotová a momentálne sa stavia strecha na 1. časti stavby. Je potrebné ešte 
vytiahnuť oporný múr.  

 
8. Interpelácia a diskusia:  

  
1. Ing. Viliam Klobušník navrhol urobiť prieskum cien úsporných 

svietidiel a navrhol robiť rekonštrukciu verejného osvetlenia 
postupne vo vlastnej réžii 

 
2. RNDr. Viera Hroncová navrhla jednať s firmou, ktorá nám ponúka 

podanie novej žiadosti na rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
o znížení ceny, nakoľko je projekt už urobený. 

 



3. Ing. Viliam Klobušník navrhol zriadiť urnový háj na miestnom 
cintoríne nad novým chodníkom, pri Dome smútku. 

 
4. Ing. Ľuboš Gál  informoval poslancov, že na kultúrnom dome sú 

odkopané mriežky, ktoré zabraňovali hlodavcom dostať sa dovnútra. 
 

5. Dušan Elexa sa informoval, či sú urobené zemné práce, teda terénne 
úpravy na Maši, kde sme prenajali pozemky p. Mišankovi. Ďalej p. 
Elexa požiadal o prezretie obecnej kroniky na ďalšom zastupiteľstve. 

 
6. Ing. Zuzana Elexová  informovala poslancov o vykonaní kontroly 

v ZŠ s MŠ a správu podá na ďalšom zastupiteľstve. 
 

7. Ing. Viliam Klobušník sa informoval, či sa využíva obecný 
štiepkovač občanmi. Pripomenul potrebu štiepkovania konárov 
a následného ukladania tejto hmoty do kompostovísk. Navrhol 
vytvoriť riadenú skládku na triedený odpad. 

 
8. Ing. Ľuboš Gál upozornil na vpusty kanálov, ktoré sú zhnité na 

viacerých uliciach. 
 
 

9.    Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh    
       na uznesenie  z 27. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Dušan Elexa. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 27/2010 – OZ : 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 
 
 
A: Berie na vedomie: 

1. Informáciu starostu obce o havarijnom stave strechy na budove ZŠsMŠ. 
2. Informačnú správu o súčasnom stave rekonštrukcie budovy bývalého mlyna 

a výstavby multifunkčného ihriska. 
3. Riešenie sťažností občanov Krivanský Viliam a Klein Ján. 
 

B: Schvaľuje: 
1. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia a úhradu nákladov za jej vypracovanie vo výške 2000 € 
2. Navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru vo výške 16 600 € na 

dofinancovanie nákladov spojených s výstavbou viacúčelového ihriska 
k 31.12.2010. 

3. Podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom 
realizácie projektu „Turisti po stopách Andrássyovcov“, ktorého ciele sú v súlade 
s územným plánom a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Vlachovo. Obec zabezpečí realizáciu projektu v objeme 40% nákladov a výnosov 
po schválení žiadosti o NFP. Obec zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške 
5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 



 C: Ukladá: 
1.   Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia vypracovanie 

návrhu na umiestnenie urnového hája na miestnom cintoríne. 
 

         D: Súhlasí: 
1. S vybudovaním urnového hája na miestnom cintoríne. 

 
         E: Žiada: 
            1. Starostu obce o prejednanie účasti skupiny Templári z Košíc na VRJ. 

     
 

 
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  
/ 6 poslanci /.  
 
 
 

10. Záver 
  
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 27. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zapísala: Jana Teplická 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                                                         Mgr. Juraj Kováč 
                                                                                                                starosta obce 
 

 
Ing. Andrea Hajdúková ................................................ 
 
 
Ing. Viliam Klobušník .................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
    
  

 
 

 
 



 
 


