Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
13. septembra 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. Prejednanie navýšenia Dexia komunál univerzálneho úveru na dofinancovanie
nákladov spojených s výstavbou odvodňovacieho kanála na Kúpeľnej ulici
3. Rôzne
a) Prejednanie návrhu VZN č. 1/2011 o poplatkoch v školstve
b) VZN 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
c) žiadosť firmy Calisto na predĺženie zmluvy o nájme na letné sezóny
2012, 2013, 2014
d) žiadosť Alexandra Lorincza o ukončenie na svahu bývalého vodného mlyna
e) vyúčtovanie remeselníckeho jarmoku
f) prejednanie predĺženia amortizácie DK EU
4. Diskusia
5. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (6 poslancov), taktiež privítal
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia,
ako aj overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Ing. Mareka Hronca,
návrhovú komisiu Ing. Slavomíra Labuzíka a Ing. Darinu Švecovú a zapisovateľku
zápisnice Evu Černajovú.
2. - starosta oboznámil prítomných so zasadnutím Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia, kde za najvýhodnejšiu cenovú ponuku určili ponuku
Jána Hronca, ktorý už začal s výstavbou kanála. Starosta vysvetlil prítomným, ako to
je s komunál univerzálnym úverom (pôjde sa do debetu a bude sa postupne splácať).
Pozemkové spoločenstvo je ochotné finančne obci pomôcť, no do konca roka by obec
nebola schopná Pozemkovému spoločenstvu finančnú podporu vrátiť.
- Renáta Lešková oboznámila prítomných so znením zákona a taktiež s vyčerpanými
úvermi obce k 12.9.2011.
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval ohľadom podnikateľského účtu obce, kde je
približne 3 000 €, no Renáta Lešková upozornila, že je to tiež forma úveru – pre obec
návratná finančná výpomoc.
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že Dexia poskytuje najvýhodnejší úver
- Ing. Zuzana Kováčová sa informovala ohľadom výberu cenových ponúk, či je nejaký
záznam zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že práca Mariána Fifika je dosť pomalá a taktiež, že
je potrebné zvolať stavebný dozor na mlyn
- Ing. Viliam Klobušník sa informoval, či sú určené sankcie v zmluve o diele
s Mariánom Fifíkom
- starosta určí zvolanie kontrolného dňa na stavbu mlyna, kde zvolá aj Komisiu
výstavby
3. - všetci poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili navýšenie Dexia komunál
univerzálneho úveru na dofinancovanie nákladov spojených s výstavbou
odvodňovacieho kanála na Kúpeľnej ulici
4. a) - Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval prítomných s poplatkami v školstve,
s finančnými rozpätiami a podal návrh na zvýšenie poplatkov na materskú školu a na
školskú družinu. Prečítal navýšenie pásiem na stravovanie, ktoré určil krajský školský
úrad (príloha zápisnice)
- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval o poklese počtu žiakov v základnej škole – pokles
o 40 % a upozornil na to, že financovanie na jedného žiaka je veľmi nízke.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč podotkol, že uvažovali o založení jednotriedky, no niektorí
rodičia sa vyjadrili, že keď bude škola jednotriedna, vezmú svoje deti do iných škôl,

čím škola stratí ďalších žiakov a to si v tejto situácii nemôže dovoliť
- demografický vývoj obce je nepriaznivý, čo aj na ZŠ s MŠ pôsobí nepriaznivo
- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval poslancov s výdavkami školy, s počtom
zamestnancov a že znížia úväzky zamestnancov, čím sa ušetria finančné prostriedky
- všetci poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili VZN č. 1/2011 o poplatkoch
v školstve
b) – kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová, prečítala návrh VZN č. 2/2011
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, komu sa môže dotácia
poskytnúť, za akých podmienok, čo sú to všeobecné prospešné služby (VZN č.2/2011
príloha zápisnice),...
- kontrolórka prečítala aj zúčtovanie dotácie – formulár a žiadosť o dotáciu
- všetci poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili VZN č. 2/2011 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
c) – starosta prečítal žiadosť o prenájom kúpaliska od firmy Calisto, s.r.o. (príloha
zápisnice)
- Ing. Viliam Klobušník podotkol, že je nadmieru spokojný s prácou firmy Calisto na
kúpalisku, ich prácu je vidieť, čo je veľmi priaznivé aj pre obec
- Ing. Slavomír Labuzík taktiež je spokojný s ich prácou, no podotkol, že na taký dlhý
čas nie je vhodné prenajať kúpalisko
- Mgr. Juraj Kováč navrhol kúpalisko prenajať max. na 2 roky, nie dlhodobo, nakoľko
tam stále nie sú vysporiadané pozemky
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že ešte nie je uzavretá tohtoročná letná sezóna
a preto je potrebné uzavrieť najprv tento rok a zistiť odozvu od občanov a informovať
sa o postoji občanov k prenájmu kúpaliska
- Mgr. Juraj Kováč navrhol presunúť tento bod na ďalšie zastupiteľstvo, keď bude
uzavretá sezóna 2011, fyzicky skontrolovať stav kúpaliska a potom rokovať o tejto
žiadosti
- starosta obce navrhol prenajať im kúpalisko ešte na jeden rok a už teraz s prísľubom
pretože kúpalisko treba aj zazimovať a Calistu končí zmluva 30.09., takže kto potom
bude vykonávať zazimovacie práce, ktoré sú dosť nákladné obec alebo Calisto?
- poslanci rozhodli napísať dodatok k nájomnej zmluve, uzavrieť letnú sezónu 2011
a tento bod prerokovať na najbližšom zastupiteľstve
d) – starosta prečítal žiadosť Alexandra Lőrincza (príloha zápisnice)
- Mgr. Juraj Kováč informoval, že oporný múr sa urobil namiesto iných vecí
(namiesto 16 okien sa vybudovali iba 12...) a múr je nízky
- starosta informoval o tom, že Marián Fifik argumentuje, že oporný múr nebol
v projekte
- Ing. Slavomír Labuzík informoval o tom, že keby prišli prívalové vody, múr je

neefektívny a stodola Alexandra Lőrincza spadne na cestu
- starosta skonštatoval, že stavba – stodola nie je vhodne umiestnená stavba, pretože
pri dnešných zosuvoch pôdy ako ich vnímame môže sa ľahko zosunúť a poškodí
zrekonštruovanú stavbu mlyna.
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol zvolať stavebnú komisiu, ísť na miesto, zvolať aj
dodávateľa stavby (Mariána Fifíka), urobiť nejaký záver a odpovedať Alexandrovi
Lőrinczovi na jeho žiadosť
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či by obec svojpomocne nevedela dostavať vyššie
oporný múr
e) – Renáta Lešková prečítala vyúčtovanie remeselníckeho jarmoku (príloha
zápisnice)
f) – starosta informoval poslancov o úvere na mlyn, no nestihne sa úver do termínu
splatiť (do 5.10.2011). Je možnosť o rok splatnosť posunúť. Platí sa však 200 € aj za
predĺženie splatnosti – každý dodatok k zmluve je spoplatnený.
- Renáta Lešková informovala o splatení úveru a je potrebné, aby prišli peniaze z PPA,
čím by sa uhradila vysoká čiastka úveru a obci by to veľmi finančne pomohlo
5. – Mgr. Juraj Kováč informoval, že stále beží žiadosť, ktorá bola podaná na horný
rybník, na jeho odkúpenie, či má dať Miloš Urbančík objednávku odhadcom. Obec
môže horný rybník odkúpiť, pretože obec nemá žiadny majetok. Taktiež odkúpiť novú
cestu až po Maroša Puškáša. Poslanci sa vyjadrili, že na to obec nemá momentálne
peniaze a zvažovať možnosť odsunutia odkúpenia rybníka.
- Mgr. Juraj Kováč navrhol do plánu, do budúceho roka, zahrnúť kanál do Dolinného
potoka na odvodnenie prívalových vôd, aby nevytápalo ľudí na ulici SNP. Starosta
informoval o tom, že keď zasadala Komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia, zistili, že lepšie, výhodnejšie a bližšie by bolo zviesť kanál do
rybníka a nie do Dolinného potoka. Je potrebné výškopisné zameranie a zistiť spád.
Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že v minulosti si každý čistil za svojimi záhradami
sám. Ing. Viliam Klobušník podotkol, že kanál cez záhradu Márie Klementíkovej
nespĺňa svoj účel a že je potrebné prečistiť kanál a prekopať aj cez cestu ponad
záhradu Stanislava Tőkőlyho. Starosta informoval o tom, že obec podala žiadosť do
druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR
- Mgr. Juraj Kováč upozornil na katastrofálny stav smetiska nad kúpaliskom, na čo ho
upozornil Ján Bendík. Mgr. Juraj Kováč navrhol odpad spáliť pod dozorom
požiarnikov. Starosta na to reagoval, že o tom už hovoril aj s predsedom družstva,
ktorý by mohol s honom časť smetiska zarovnať. Ďalej podotkol, že už smetisko čistili
pracovníci na aktivácii a môže jednať s konateľom firmy Brantner o odvoze odpadu
a tiež informoval, že je možnosť rozbehnúť zberný dvor. Ing. Viliam Klobušník

podotkol, že zelený odpad by si mal každý kompostovať sám doma.
- Mgr. Juraj Kováč informoval o akcii, ktorá sa konala v kultúrnom dome, o súťaži
súborov, kde Stromíš z Vlachova postúpil.
- starosta informoval prítomných o spoločnom obecnom úrade, kde prejednávali
školstvo v rozsahu našej doliny a k tomu demografický vývoj. Siderit Nižnú Slanú –
baňu idú zatopiť a tým odstaviť (horný závod). Dolný závod chce spracovať odpad
z USSteelu, vybudovať spaľovňu, čo im Nižná Slaná odsúhlasila, no okolité obce chcú
napísať petíciu na Ministerstvo životného prostredia a na Ministerstvo hospodárstva
proti takémuto postupu. Poslanci taktiež nesúhlasia so spracovaním odpadu, pretože to
bude škodlivé pre nás, ako aj pre obyvateľov v blízkosti.
- starosta informoval o prenájme priestorov na obecnom úrade pre firmu BrainFire,
spol. s r.o.
6. Starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na
uznesenie z 8. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložila Ing. Darina Švecová.
Všetci poslanci jednoznačne (6 poslancov) boli za predložený návrh na uznesenie

U z n e s e n i e č. 8/2011 – OZ :

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:

A: Berie na vedomie:
1. Vyúčtovanie 19. Festivalu ľudového spevu a tanca a 7. Vlachovského
remeselníckeho jarmoku

B: Schvaľuje:
1. Navýšenie Dexia komunál univerzálneho úveru na dofinancovanie nákladov
spojených s výstavbou odvodňovacieho kanála na Kúpeľnej ulici o 9 000 €.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o poplatkoch v školstve.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce.
4. Posun termínu amortizácie Dexia komunál eurofondy úveru do 31.8.2012
z dôvodu posunu platby z PPA.
C: Súhlasí:

D: Nesúhlasí:
1. S prevádzkou na spracovanie druhotných surovín v areáli bývalého závodu
SIDERIT, a.s., pre ohrozenie životného prostredia občanov obce Vlachovo

E: Ukladá:
1. Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia o posúdenie
žiadosti občana Alexandra Lőrincza o zistenie skutkového stavu na stavbe objektu
bývalého vodného mlyna.

F: Žiada:
1. Starostu obce o zvolanie kontrolného dňa a písomné vyzvanie na ukončenie
stavebných prác podľa zmluvy o dielo na stavbe vlachovského mlyna
2. Starostu obce o vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve kúpaliska na letnú
sezónu 2012, na predloženie na schválenie OZ.

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 6 poslancov ).

Vo Vlachove, 13. septembra 2011

Zapísala: Eva Černajová

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Viliam Klobušník ......................................................
Ing. Marek Hronec

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

