Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
6. marca 2012 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
4. Schvaľovanie Všeobecne záväzných nariadení obce:
a) O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane v obci Vlachovo č. 1/2012
b) O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
č. 2/2012
5. Záverečný účet obce za rok 2011, odborný komentár hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu za rok 2011
6. Návrh rozpočtu obce pre rok 2012, odborný komentár hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu na rok 2012
7. Zásady odmeňovania poslancov - úprava
8. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2011
9. Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce
a) správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce za rok 2011,
b) správa o čerpaní pohonných hmôt za rok 2011
c) informácia o prijatých žiadostiach o dotácie z rozpočtu obce na rok 2012
d) informácia zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlachove
10. Rôzne
a) kalendár kultúrnych podujatí obce Vlachovo na rok 2012
b) schválenie odmeny pre kronikára obce
c) prenájom areálu kúpaliska – schválenie
d) dom smútku – schválenie opravy kúrenia
11. Diskusia
12. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (7 poslanci), taktiež privítal
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú, všetkých aktivistov a hostí.
- Mgr. Juraj Kováč oboznámil prítomných so žiadosťou o finančný príspevok od OZ
Za čistý Gemer (príloha zápisnice) a navrhol tento bod zahrnúť do programu do bodu
10 e). Príspevok na právne zastupovanie obce Vlachovo v kauze spaľovňa v Nižnej
Slanej
- starosta doplnil bod 10 f) Prerokovanie vstupu do oblastnej organizácie cestovného
ruchu Slovenský raj
- starosta navrhol presunúť bod 9 c) do bodu 6
Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) jednohlasne schválili program zasadnutia.
Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) jednohlasne schválili ako overovateľov zápisnice
Ing. Darinu Švecovú a Mgr. Juraja Kováča, návrhovú komisiu Ing. Slavomíra Labuzíka
a Ing. Mareka Hronca a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú.
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2012 prečítala kontrolórka obce
Ing. Zuzana Kováčová – tvorí prílohu zápisnice.
3. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 predniesla kontrolórka obce Ing. Zuzana
Kováčová – tvorí prílohu zápisnice.
4. Schvaľovanie VZN obce:
a) starosta obce oboznámil prítomných s tým, že VZN O vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Vlachovo č. 1/2012
je nevyhnutné, nakoľko ho ako štatutára obce neustále kontaktovali kandidáti na
poslancov do NR SR a politické strany s otázkami, kde môžu vyvesiť svoju propagačnú
kampaň. Preto určil na vyvesovanie propagačných plagátov vývesné tabule na hornej
a dolnej autobusovej zastávke.
Všetci prítomní poslanci jednohlasne ( 7 poslancov) schválili VZN č. 1/2012
O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
v obci Vlachovo.
b) VZN č. 2/2012 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia.
- starosta oboznámil prítomných so zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce
Vlachovo (Lesy SR, SPP...) Podotkol, že každý potenciálny zdroj znečisťovania
ovzdušia dostane žiadosť o poskytnutie informácie o počte spáleného dreva, prípadne
využitého plynu a následne im bude vyrubená daň zo znečisťovania ovzdušia, podľa
tabuľky, ktorá je uvedená v zákone

- Mgr. Juraj Kováč navrhol prekonzultovať dané VZN s okolitými obcami, na čo
starosta reagoval, že už VZN konzultoval s mestom Dobšiná a obcou Gemerská Poloma
- Ing. Marek Hronec, navrhol poslať návrh na VZN č. 2/2012 dotknutým právnickým
osobám, počkať na ich vyjadrenie a následne podľa toho schváliť dané VZN
- Ing. Viliam Klobušník podotkol, že za znečisťovanie ovzdušia by malo platiť aj PD
Vlachovo, Jednota a Pošta a pre PD to podľa priložených tabuliek bude vysoká položka
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 2/2012 O poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
5. Záverečný účet obce za rok 2011 predniesla pani Renáta Lešková (príloha zápisnice)
– JUDr. Ján Klobušník sa informoval o tom, čo všetko sa zahŕňa do nákladov budovy
Spoločenského klubu obce
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že je obdivuhodné, že sa obci aj napriek zlej finančnej
situácii podarilo udržať rozpočet a taktiež sa informoval ohľadom stavby starého mlyna,
na čo starosta podotkol, že p. Fifík tvrdí, že v rozpočte nebol rozpočtovaný kotol na
kúrenie, preto nemôže prebehnúť ani kolaudácia budovy, až kým sa kotol nezakúpi
– taktiež sa Mgr. Juraj Kováč informoval o tom či nám budú z Krajského školského
úradu stačiť dotácie nakoľko sa veľmi znížil počet žiakov, na čo kontrolórka obce
podotkla, že táto pripomienka je vhodná k bodu rozpočet.
- odborný komentár hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2011
predniesla Ing. Zuzana Kováčová (príloha zápisnice).
6. Návrh rozpočtu obce pre rok 2012 predniesla kontrolórka obce (príloha zápisnice)
- odborný komentár hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2012 predniesla
kontrolórka obce (príloha zápisnice)
- informácia o prijatých žiadostiach o dotácie z rozpočtu obce za rok 2012 taktiež
prečítala kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová (príloha zápisnice).
- Mgr. Juraj Kováč sa vrátil k otázke ohľadom školstva na čo Ing. Zuzana Kováčová
podotkla, že z KŠÚ príde 32 735 € ako dotácia, čo je oproti minulému roku takmer
o 6 500 € menej
- kontrolórka navrhla presunúť bod 9 d) informácia zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ
s MŠ vo Vlachove a následne prečítala správu zo zasadnutia Rady školy (príloha
zápisnice)
- starosta obce informoval prítomných o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ vo
Vlachove s tým, že sa prihlásil pán Miloš Bendík z Vyšnej Slanej. Bola zvolaná Rada
školy, aby posúdila kvalifikačné predpoklady pána Bendíka. I keď má pán Bendík titul
PaedDr. nemá požadované kvalifikačné predpoklady. Na základe toho obec Vlachovo
písala žiadosť o vyjadrenie a posúdenie kvalifikačných predpokladov na KŠÚ
a Ministerstvo školstva. Medzičasom pán Bendík na vlastnú žiadosť zobral svoje
doklady a kvalifikačné potvrdenia, s tým, že už nebude dlhšie čakať na vyjadrenie
a z výberového konania odstupuje.
- starosta informoval prítomných o tom, že nájomné vo výške 60 €/ mesiac za školský
byt je veľmi nízke, a za obsluhu kúrenia v škole dostáva pani Mgr. Hlaváčová 130
€/mes.

- starosta informoval aj o tom, že padol návrh, že účtovníctvo zo školy sa prenesie na
obecný úrad, kde pracovníčka obce bude spracovávať účtovníctvo, čím sa ušetria
finančné prostriedky, ktoré sa vynakladajú na plat účtovníčky, s čím pán Mgr. Ľubomír
Hlaváč výslovne nesúhlasí
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že najväčší problém miestnej školy je v tom, že každým
rokom je v škole menej a menej žiakov a podotkol, že bolo veľkou chybou udeliť škole
právnu subjektivitu
- Mgr. Juraj Kováč navrhol zrušiť škole právnu subjektivitu, čo je veľmi zdĺhavý proces
- starosta skonštatoval, že škola potrebuje nutne rekonštrukciu
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že je potrebné zvážiť výšku nájomného, nakoľko
ceny energií stúpli a obec tak stráca finančné prostriedky
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že účtovníctvo prenesené na obec by bolo veľmi
šetrným spôsobom pre obec a finančný rozpočet obce
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že keď dôjde k zrušeniu – zániku školy, všetky náklady na
prevádzku budovy prejdú na obec.
- JUDr. Ján Klobušník podotkol, že je potrebné kúpiť obrusy do Spoločenského klubu
obce Vlachovo minimálne na 10 stolov
- Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že je neporiadok v príboroch (servise)... a je
potrebné spraviť poriadok v inventarizácii
- Ing. Slavomír Labuzík sa informoval podľa čoho sa schvaľovali výšky dotácie, pretože
OZ Motocrossový klub Vlachovo nevie vyjsť z dotácie 100 € od obce, nakoľko chce
OZ vybudovať motocrossovú trať. Starosta na to argumentoval, že na porovnanie VMS
má za sebou už nejaké úspechy a akcie – stolnotenisový turnaj, Vlachovská jazda
zručnosti. Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či boli oslovení majitelia daných pozemkov.
- Ing. Darina Švecová podotkla, že by sa mala do rozpočtu zahrnúť aj oprava ciest v
obci
7. Zásady odmeňovania poslancov – úprava – predniesol starosta obce (príloha zápisnice),
kde došlo k zmene v Článku II. – Zástupca starostu
8.

Správa o výsledku inventarizačnej komisie – predniesol ju predseda IK Ing. Marek
Hronec – správa tvorí prílohu zápisnice
- starosta skonštatoval, že v škole bol vyradený majetok, s ktorým on nesúhlasí
(obrazy), nakoľko obraz nestráca na hodnote a preto nepodpísal inventarizáciu zo ZŠ
- starosta podotkol, že od apríla sú z ÚPSVaR vybavené na obecný úrad dve miesta
absolventskej praxe, ktoré by mali mať za úlohu fyzicky označovať majetok obce, čím
dôjde k presnému stavu majetku v každej budove

9. a) správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce za rok 2011 – predniesla ju
kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová – správa tvorí prílohu zápisnice
b) správa o čerpaní pohonných hmôt za rok 2011 – predniesla ju kontrolórka obce –
správa tvorí prílohu zápisnice
- starosta skonštatoval, že vzrástla spotreba PHM kvôli tomu, že na Renaulte Kango sa
zbiera separovaný odpad a pripája sa na auto prívesný vozík, čo zvyšuje ďalšiu spotrebu

10. a) kalendár kultúrnych podujatí predniesol Mgr. Juraj Kováč – je prílohou zápisnice
- Mgr. Juraj Kováč oboznámil prítomných so zasadnutím Komisie kultúry, mládeže,
športu a sociálnych vecí, kde navrhovali kalendár kultúrno-spoločenských podujatí obce
na rok 2012
b) schválenie odmeny pre kronikára obce – starosta navrhol sumu 300 € ročne. Mgr.
Juraj Kováč poznamenal, že prácu nového kronikára chcú najprv zhodnotiť ako
komisia, nakoľko je ešte začiatočník, ale súhlasil so sumou 300 €.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili odmenu pre kronikára
obce.
c) Starosta informoval prítomných o dodatku k zmluve s firmou Calisto, s.r.o, kde bolo
prečerpané množstvo vody, ešte predtým ako si firma Calisto prenajala kúpalisko. Pán
Ján Slovák predniesol vysvetlenie omylu pri nahlasovaní stavu vodomeru, kde sa
nahlásili iba posledné 3 čísla z vodomeru a tisíc kubíkov zostalo na ich uhradenie.
Taktiež oboznámil prítomných, že vodári našli veľkú poruchu, kde pravdepodobne voda
unikala a preto bol stav vodomera taký vysoký. Ked Calisto preberali kúpalisko bol stav
vodomera 1 391 m3 a firma Calisto zaplatila 3 774 € za vodu z čoho vyplýva, že firma
Calisto uhradila vodu aj za obec Vlachovo prečerpanú v roku 2010. Pán Ján Slovák
navrhol ako riešenie – považovať danú uhradenú sumu za vodu ako uhradenie prenájmu
za rok 2012. Pán Slovák informoval prítomných s obratom na kúpalisku v letnej sezóne
2011 - obrat celkovo 78 542 €, čo im vykázalo stratu cez 17 000 €. Kvôli tomu žiada
firma Calisto dlhoročný prenájom kúpaliska, keďže je tam návratnosť finančných
prostriedkov niekoľkoročná. Mgr. Juraj Kováč podotkol, že daný stav je chybou oboch
strán – ako obce Vlachovo, tak aj firmy Calisto. Starosta si vyžiadal od VVS stav
a obraty vodomera na kúpalisku (príloha zápisnice). Mgr. Juraj Kováč podotkol, že keď
chce byť obec férová, tak musia uznať návrh od pána Slováka. Pani Renáta Lešková
navrhla túto situáciu vyriešiť uzavretím osobitnej zmluvy, kde aj firma Calisto doručí
čestné vyhlásenie, že došlo k omylu pri odpise stavu vodomeru. Mgr. Juraj Kováč
podotkol, že obec Vlachovo má projekt na rekonštrukciu areálu kúpaliska, kde by obec
mohla v budúcnosti spolupracovať s firmou Calisto.
d) dom smútku – schválenie opravy kúrenia – starosta oboznámil prítomných so stavom
kúrenia v dome smútku, kde nefunguje ani jedna akumulačná pec, takže tam nie je
vôbec teplo a pozostalí v čase pohrebu a posedenia pri zosnulom v dome smútku mrznú.
Starosta požiadal už o predbežný návrh a rozpočet pána Rochfalušiho, čo by stálo cca
800 €, no zo zdravotných dôvodov p. Rochfalušiho starosta rozhodol, že kúrenie vyrieši
pán Vladimír Marciš st. Kúrenie v dome smútku by malo byť financované z vyrúbaných
drevín na cintoríne, čo by malo vyjsť cca na 1 000 €. Taktiež je potrebné doriešiť
ozvučenie v dome smútku, starosta navrhol zakúpiť prenosný ozvučovací reprobox,
ktorý bude s akumulátorom a môže sa využiť na celej ploche cintorína.
e) schválenie – Za čistý Gemer – Mgr. Juraj Kováč informoval prítomných o situácii, kde
Ministerstvo životného prostredia v rámci posudzovania EIA nezaradili obec Vlachovo,
ako dotknutú obec. OZ Za čistý Gemer si objednali právničku, ktorá bude za nich konať.
Mgr. Juraj Kováč prečítal žiadosť o finančný príspevok ( príloha zápisnice), ktorú OZ Za
čistý Gemer adresovalo všetkým starostom a primátorom v okrese Rožňava. Poznamenal,

že petícia proti založeniu závodu v Nižnej Slanej je uložená v Henckovciach – je overená,
opečiatkovaná.
- starosta informoval o tom, že právnička už podala žalobu na Ministerstvo životného
prostredia v zastúpení obcí Vlachovo, Gočovo, Henckovce a Kobeliarovo. Podotkol, že
starosta Nižnej Slanej pán Vieloha ho upovedomil o tom, že firma Ecoglobal sa
premenovala na firmu Fedox.
- starosta informoval o spoločnom obecnom úrade, ktorý sa konal vo Vyšnej Slanej, kde
prejednávali, že pán Vieloha chce podať trestné oznámenie na svojich poslancov a starostu
obce Gočovo Milana Mlynára kvôli zavádzaniu
f) vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj – starosta obce informoval
prítomných o vytváraní oblastných organizácií cestovného ruchu, pričom tak môžu žiadať
o dotácie. Obce Stratená, Mlynky, Dedinky, Vernár a Hrabušice vytvárajú s podporou
Švajčiarskych grantov oblastnú organizáciu Slovenský raj. Starostka Stratenej Erika
Oravcová vybavila švajčiarsku dotáciu cca 1,5 mil. €, ktorú chcú využiť na vybudovanie
turistickej oblasti.Uvedené obce ponúkli členstvo v tejto organizácii aj Vlachovu ako
turisticky atraktívnej obci, ale vklad, členské je 1000 €.
g) pán Jaroslav Breznen informoval prítomných o tom , ako získal pozemky pri Hute Karol
a podotkol, aké problémy mal a má so ŽSR. Jaroslav Breznen chce vybudovať malú vodnú
elektráreň a predložil žiadosť o súhlas obce s projektom. Podotkol, že klesla hladina rieky
Slanej, nakoľko sa regulovala kvôli spoločnosti Kovostroj a Kovozink.
- starosta obce navrhol tento bod presunúť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
kvôli veľkému počtu prejednávaných bodov
11. – Mgr. Kováč navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvá zvolávali častejšie, nakoľko je
potom veľa bodov
- pán Ján Gallo navrhol vyčistiť studne v obci, nakoľko môže opäť nastať situácia, aká
bola posledné 2 týždne, že niektoré ulice nemali vôbec vodu a na úžitkovú a spotrebnú
vodu si museli chodiť na „šetiereň“. Na to Ing. Slavomír Labuzík argumentoval, že
DHZ bude studne čistiť, no niektoré z týchto studní sú obecné a niektoré sú vo
vlastníctve súkromných osôb, za čo by sa určil nejaký poplatok, keďže ide o súkromné
studne. Čistenie studní má DHZ v pláne činnosti na rok 2012
- Ing. Slavomír Labuzík predniesol požiadavku o určenie priestorov pre DHZ, nakoľko
doterajšie priestory v budove OÚ sa zmenili na sklad. Preto sa informoval ohľadom
priestorov v budove bývalého mlyna. Starosta informoval o tom, že sa rozprával
s predsedom OZ Stromíš pánom Jánom Stachurom, aby si na OZ dali prepísať
vodomery a elektromery a všetky náklady by znášalo OZ Stromíš. Mgr. Juraj Kováč
podotkol, že obec musí 5 rokov dodržať účel na ktorý bola požadovaná dotácia – dom
tradičných remesiel. Preto navrhol, aby si DHZ preniesli veci do obradnej miestnosti
v budove OÚ. Starosta navrhol skultúrniť požiarnu miestnosť v budove OÚ.
- JUDr. Ján Klobušník podotkol, že do miestnosti, kde sa hráva stolný tenis nesmú deti
chodiť bez doprovodu dospelých, pretože robia neporiadok a ničia zariadenie, rovnako
ako klub mládeže, na ktorý sa sťažujú okolití občania, že rušia nočný kľud
- JUDr. Ján Klobušník podotkol, že plátno na bábkové divadlo je ešte stále v budove
bývalej MŠ, preto je potrebné ho vyčistiť a ponúknuť do terajšej MŠ, alebo niekde, kde

ho využijú
- Ing. Darina Švecová upozornila prítomných na nevhodné správanie občianky Jarmily
Koutekovej
- starosta obce informoval o rozbore vody v „šetierni“, ktorá je nezávadná a je pitná,
taktiež informoval prítomných o tom, že vodári montujú šupátka na každú ulicu, čím
chcú regulovať a kontrolovať vodu na každej ulici
- starosta upozornil na to, že obec zdvihla nájomné na pozemky pre PO
- informoval o tom, že dňa 26. februára vytopilo KD, no porucha sa našla pomerne
rýchlo, čo podnietilo starostu k výmene záchodov, niektorých umývadiel v KD
a v Spoločenskom klube obce.
- informoval o výrube stromov na cintoríne a na ostrove na hornom rybníku

12. Starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na
uznesenie z 10. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Slavomír Labuzík.

Všetci poslanci jednoznačne (7 poslancov) boli za predložený návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 10/ 2012 – OZ:

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
2. Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2012
3. Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce
a) správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce za rok 2011,
b) správa o čerpaní pohonných hmôt za rok 2011
c) informácia o prijatých žiadostiach o dotácie z rozpočtu obce na rok 2012
d) informácia zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ vo Vlachove

B: Schvaľuje:
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane v obci Vlachovo č. 1/2012

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania č. 2/2012
4. Záverečný účet obce za rok 2011, bez výhrad
5. Rozpočet obce na rok 2012, dotácie pre občianske združenia:
– TJ FO Vlachovo dotácia vo výške 3 500 €,
- OZ Stromíš dotácia vo výške 500 €,
- VMS Motorsport Team dotácia vo výške 150 €,
- Motocrossový klub dotácia vo výške 150 €
6. Zásady odmeňovania poslancov
7. Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2012
8. Odmenu pre kronikára obce vo výške 300 € ročne
9. Cenu prenájmu za areál kúpaliska na rok 2012 vo výške 300 € mesačne
10. Príspevok pre OZ Za čistý Gemer vo výške 220 €

C: Súhlasí:
1. S odpočítaním z výšky nájmu za rok 2012 z areálu kúpaliska z dôvodu chybného
odpočtu vodomeru a rozdielu uhradeného firmou Calisto na základe predložených
dokladov.

D: Nesúhlasí:

E: Ukladá:
1. Kontrolórke obce vypracovať smernicu o používaní služobných motorových vozidiel

F: Žiada:
1. Starostu obce o rekonštrukciu vykurovania domu smútku
2. Starostu obce jednať s riaditeľom ZŠ s MŠ o úsporných opatreniach školy,
prehodnotiť vedenie účtovníctva a preniesť účtovníctvo na OcÚ
3. Starostu obce o predloženie nájomnej zmluvy školského bytu a získanie podkladov pre
aktualizáciu výšky nájomného podľa všeobecných právnych predpisov
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 7 poslancov ).

Vo Vlachove, 6. marca 2012

Zapísala: Eva Černajová

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Juraj Kováč

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

Ing. Darina Švecová

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

