OBEC Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
_____________________________________________
Zápisnica
Z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2020
konaného dňa 13.2.2020
Prítomní:
Róbert Klubica – starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Renata Bolibruchová, Bc. Miroslav Hric, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Ing.
František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula
Otvorenie:
Starosta obce Róbert Klubica privítal všetkých prítomných na zasadnutí 2. obecného
zastupiteľstva v roku 2020 a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné,
nakoľko sú prítomní 7 poslanci. Za zapisovateľku určil Ing. Dagmar Chvojkovú, za
overovateľov zápisnice pána Bc. Miroslava Hrica a pána Michala Krčulu.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Schválenie predaja motorového vozidla DHZ Krmeš- Vlachy- Avia 31.1K
Ing. František Németh – navrhol, aby do programu bol doplnený bod Rôzne.
Hlasovanie poslancov za navrhovaný program:
ZA: 0
PROTI: 7 (Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana
Klubicová, Ing. František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula)
ZDRŽAL SA: 0
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení:
1. Schválenie predaja motorového vozidla DHZ Krmeš- Vlachy- Avia 31.1K
2. Rôzne
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 7 (Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová,
Ing. František Németh, Marek Veverica, Michal Krčula)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Schválenie predaja motorového vozidla DHZ Krmeš- Vlachy- Avia 31.1K
Starosta obce Róbert Klubica prítomným poslancom vysvetlil, že nakoľko končí STK tejto
hasičskej avie, bol ponúknutý jej predaj na hasičský bazár a na tomto základe sa ozvala jedna
obec, ktorá mala o jej kúpu záujem v ponúknutej sume 700,- Eur. Jej súčasná zostatková
hodnota je 0,- Eur a je možné, po osobnej konzultácii s právnikom, ju odpredať mimo
obchodnej verejnej súťaže, mimo dobrovoľnej dražby a bez znaleckého posudku o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku) z dôvodu, že ide o prevod hnuteľnej veci, ktorej zostatková
hodnota je nižšia, ako 3.500,- Eur.
Ing. František Németh – vyjadril sa, že nechce spochybňovať právny názor predaja avie, ale
pozeral si webové stránky iných obci, kde tieto postupujú tak, že zámer takto predať obecný
majetok bol najskôr zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli obce, aby sa nestalo to, že
nejaký náš spoluobčan zistí, že obec aviu predala za 700 Eur a on by ju bol chcel kúpiť napr.
za 750,- Eur, ale nevedel o tom. Skonštatoval, že na webovú stránku hasičov chodí určite
menej občanov, ako na stránku obce.
Róbert Klubica – odpovedal mu, že je to na obci, ako sa rozhodne predať majetok s nulovou
hodnotou, my sme to riešili touto formou, nakoľko STK tejto Avie končí 11.3.2020, po tomto
termíne by stratila na hodnote. Avia bola ako prvé ponúknutá DHZ Vlašky, ktorý ju odmietol.
Prioritne je toto auto určené na hasenie, preto bola aj ponúknutá na bazáre hasičov.
Ing. František Németh – nespochybnil v žiadnom prípade uvedený postup, ale hovoril len
o možnosti, ktorá by v obci mohla nastať.
Bc. Miroslav Hric – vyjadril sa, že pre neho je dôležité hlavne to, že avia bude slúžiť naďalej
svojmu účelu a že sa ako prvé ponúkla DHZ Vlašky, ktorý mal čas na rozmyslenie, či ju chcú
využívať alebo nie. Súhlasil však aj s názorom Ing. Františka Németha.
Po ďalšej rozprave k tejto téme, dal starosta obce Róbert Klubica hlasovať o predmetnej veci.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvov súlade s čl. VIII ods. 6 písm. f/ Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Vlachy ("Zásady")
schvaľuje
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predaj motorového vozidla Avia 31.1 K, EČV: LM 659 BN , VIN: L006344, kupujúcemu
Obec Oľšavka, 090 22 Oľšavka 53, IČO 00330876, za kúpnu cenu 700 € a to postupom podľa
čl. III ods. 8 písm. d/ Zásad (mimo obchodnej verejnej súťaže, mimo dobrovoľnej dražby a
bez znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku) z dôvodu, že ide o prevod
hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500,00 eur.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6(Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Bc. Miroslav Hric, Jana Klubicová, ,
Marek Veverica, Michal Krčula)
PROTI: 1(Ing. František Németh)
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Rôzne
Ing. František Németh – spýtal sa starostu obce, ako sa zabezpečila autobusová zastávka,
ktorú vietor prevrátil, odpovedal mu starosta obce, že bola otočená späť a v teplejšom počasí
sa posunie na betónovú plochu, kde bude napevno ukotvená. Ing. František Németh
argumentoval, že čakať na teplejšie počasie môže byť neskoro, na čo mu starosta obce Róbert
Klubica odpovedal, že sa to pokúsi urobiť v čo najkratšej dobe.
Ing. František Németh – mal dotaz, či by sme verejné osvetlenie nemohli nastaviť tak, aby
bolo zapínané a vypínané skôr, nakoľko svieti, keď je v podstate už vidno a či by sme týmto
nemohli niečo ušetriť.
Bc. Miroslav Hric – mu vysvetlil, že toto nie je v rukách obce, lebo zapínanie a vypínanie
svietenia je robené hromadným diaľkovým ovládaním, signál na zapnutie a vypnutie
prichádza z centrály.
Róbert Klubica – pri rekonštrukcii verejného osvetlenia sa na toto pýtal, avšak fotobunky
stoja okolo 300-400 Eur + k tomu musí ísť ďalšie zabezpečenie, ako je prúdový chránič atď.,
v noci sa u nás osvetlenie vypína, na to by bolo potrebné doinštalovať ďalšie časové spínače,
čo je okolo 700-800 Eur na jeden odberný bod. V obci máme tri odberné body.
Ing. František Németh – spýtal sa, či nevieme znížiť, pre občanov s ŤZP alebo s nízkymi
dôchodkami, sumu za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu. Odpovedal mu starosta
obce Róbert Klubica, že títo občania majú úľavu na dani z nehnuteľnosti a neplatia daň za psa
a tvoria rovnaký odpad. Keby sme týmto občanom dali úľavu, rozdiel by museli zaplatiť
ostatní, pretože obec nesmie dotovať z vlastných prostriedkov vývoz komunálneho odpadu.
Róbert Klubica – oboznámil poslancov, v akom stave vyzerá miera separovania v našej obci
po porade na OZO a.s. Lisková so započítaním biologicky rozložiteľného odpadu za rok
2019, poslanec Ing. František Németh sa spýtal, že či keď budeme mať vyššie percentá za
separovanie a na tento rok sme zvýšili poplatok za KO, ako to bude vyzerať, či nejaké
prostriedky neušetríme a čo s nimi potom. Starosta obce Róbert Klubica mu odpovedal, že
podľa jeho odhadov to vyzerá tak, že nastavená suma 20,- Eur v tomto roku na osobu bude
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ešte málo, pretože sa od 1.1.2020 zmenila dodatkom zmluva s OZO a.s. o vývoze
komunálneho odpadu , kde si OZO a.s. navýšilo cenu za uskladnenie jednej tony
komunálneho odpadu, z dôvodu prestavby ich vozového parku na to, aby mohli byť vozidlá
vybavené váhou. Ak nejaké peniaze zostanú, zostanú v rozpočte obce.

Starosta obce prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva
o 18:23hod. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.

Zapísala: Ing. Dagmar Chvojková
Overovatelia:
Bc. Miroslav Hric:

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

Michal Krčula:

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

Róbert Klubica, starosta obce

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

Vlachy dňa 21.2.2020
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