Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
15. mája 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. Kontrola uznesení
3. Schválenie smernice o používaní motorových vozidiel na obecnom úrade vo Vlachove
4. Správa audítora obce o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2011
5. Prerokovanie platu starostu obce z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR
6. Prerokovanie žiadosti Slovenskej pošty o opravu, resp. výmenu okien na budove
pošty
7. Rôzne
8. Diskusia
9.

Záver

- starosta navrhol doplniť do bodu rôzne:
a) schválenie VZN č. 3/2012 o cintorínskom poriadku na území obce Vlachovo
b) prerokovanie zmeny výšky vstupného do areálu kúpaliska podľa návrhu Calisto
c) prerokovanie opravy líniového odvodnenia na Letnej ulici a v závoze
d) prerokovanie zmeny členov komisií.......
e) prerokovanie poverenia pracovníčky obecného úradu Evy Černajovej na overovanie
podpisov a listín
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) jednoznačne schválili program.

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (4 poslanci), taktiež privítal

kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú, Mgr. Ľubomíra Hlaváča povereného
riadením ZŠ s MŠ vo Vlachove a všetkých aktivistov.
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) jednohlasne schválili ako overovateľov zápisnice
Ing. Slavomíra Labuzíka a Ing. Darinu Švecovú, návrhovú komisiu Mgr. Juraja Kováča
a Ing. Mareka Hronca a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú.

2. – v uznesení č. 10/2012 v bode F) Žiada
-1. Starostu obce o rekonštrukciu vykurovania v dome smútku - tento bod je splnený,
v dome smútku sú nainštalované vykurovacie zariadenia (konvektory) v počte 8 ks.
Následne na to zamestnanci obce opravili strechu na dome smútku, maľovali okná,
dvere, vymenili sa toalety, vymaľovali lavičky pred domom smútku. Starosta podotkol,
že občania ho požiadali o zábradlie pri vchodových dverách do domu smútku, čo
v najbližšom čase taktiež plánuje spraviť.
- 2. Starostu obce jednať s riaditeľom ZŠ s MŠ o úsporných opatreniach školy,
prehodnotiť vedenie účtovníctva a preniesť účtovníctvo na OcÚ - starosta oboznámil
prítomných s tým, že prenesením účtovníctva na OcÚ by nastali úsporné opatrenia
a šetrenie finančných prostriedkov.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč oboznámil prítomných s tým, že momentálne sú 3 pedagogickí
zamestnanci v škole a 1 pedagogická zamestnankyňa v materskej škole a 1
zamestnankyňa na polovičný úväzok, čím nastalo úsporné opatrenie. Taktiež
nepedagogickí zamestnanci – 1 administratívna sila na polovičný úväzok, účtovníčka na
dohodu a 1 zamestnankyňa má na starosti vydávanie stravy. Upratovať bude
zamestnankyňa, ktorá má na starosti výdaj stravy, čím si zvýši úväzok a zároveň nastalo
úsporné opatrenie, keďže upratovačka bola prepustená.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč podotkol, že úsporné opatrenie by mohlo nastať, keby sa zo
školy stala jednotriedna škola, nakoľko rapídne klesol počet žiakov.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč oboznámil prítomných, že sa im krátili finančné prostriedky o 3
280 €. Taktiež podotkol, že na konci roka bude škole chýbať približne 1 000 € na
dofinancovanie, čo je pre školu veľmi vysoká položka.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč poznamenal, že do konca augusta je dohoda pre terajšiu
účtovníčku pani Šimonovú. Taktiež poznamenal, že musí byť pracovno-právny vzťah,
aby mohla pracovníčka obecného úradu robiť účtovníctvo pre školu.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč oboznámil prítomných, že do nového školského roku sú
zapísaní 4 žiaci, čo znamená, že počty žiakov do nového školského roka sú minimálne,
keďže celkový počet žiakov od septembra bude 15.
- Mgr. Ľubomír Hlaváč podotkol, že výberové konanie na riaditeľa školy je do
dnešného dňa otvorená téma, kde pri výberovom konaní bol porušený zákon a Mgr.
Hlaváč v tom čase informoval starostu, že rada školy bola neplatná a členovia rady
školy boli v rade nezákonne.
- Mgr. Hlaváč skonštatoval, že je potrebné opakovať výberové konanie na riaditeľa
školy.

- starosta podotkol, že obec má zodpovedného človeka vo funkcii vedúceho školského
úradu, ktorého radami sa riadil a ktorý ho taktiež vo veciach fungovania Rady školy
neinformoval správne. Oboznámil prítomných, že momentálne je Rada školy funkčná
a má právoplatných členov.
- starosta podotkol, že je diskutabilné hovoriť o pracovno-právnom vzťahu, kde by mala
byť spísaná dohoda medzi školou a pracovníčkou obecného úradu. Bolo by potrebné
zaučiť zamestnankyňu obce. Starosta podotkol, že je potrebné už doriešiť účtovníctvo,
aby sa k tomu následne nemusel vracať.
- Mgr. Juraj Kováč poznamenal, že by bolo vhodné a pre školu by nastalo ušetrenie
financií, keby sa účtovníctvo prenieslo na obecný úrad. Skonštatoval, že je prudký
pokles detí a je potrebné nájsť riešenie, ako udržať školu, aby fungovala a nebolo
potrebné ju zavrieť (napr. jazykovú triedu, hudobnú, športovú triedu..). Mgr. Juraj
Kováč navrhol zvolať mimoriadne zastupiteľstvo výhradne na riešenie témy školstva
- Mgr. Hlaváč podotkol, že aj technický stav budovy školy je v hroznom stave, taktiež
aj rozvody vody
- starosta informoval prítomných, že dňa 25. apríla poslal žiadosť o dofinancovanie
školstva na Krajský školský úrad v sume 10 500 €, no ešte nedostal odpoveď.
- starosta súhlasil so samostatným zastupiteľstvom o problematike školstva
- Mgr. Ľubomír Hlaváč navrhol začať so zaúčaním zamestnankyne od 1. júla, keď už
budú prázdniny
3. Starostu obce o predloženie nájomnej zmluvy školského bytu a získanie podkladov
pre aktualizáciu výšky nájomného podľa všeobecných právnych predpisov
– starosta oboznámil prítomných, že v roku 2003 bolo určené nájomné za školský byt na
28 € na mesiac
- starosta informoval prítomných, že podľa prepočtu nových smerníc z roku 2008 vyšlo
nájomné za školský byt 67,67 €, čím navrhol zvýšenie nájomného za školský byt
3. – kontrolórka obce prečítala návrh na internú smernicu o používaní služobných
motorových vozidiel obce Vlachovo – príloha zápisnice
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že motorové vozidlá hasičskej ochrany nemôžu byť
zahrnuté do danej smernice, na čo kontrolórka zareagovala tým, že motorové vozidlá
hasičskej ochrany sú osobitne evidované, keďže je rozdiel či hasičské vozidlá idú
naplnené vodou, alebo sú prázdne
- hasičské vozidlá majú osobitnú vyhlášku, pričom vo vozidlách budú knihy jázd
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) jednohlasne schválili smernicu č. 1/2012
o používaní motorových vozidiel na obecnom úrade vo Vlachove.
4. - Správa audítora obce o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2011 –
prečítal ju starosta obce – príloha zápisnice
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) schválili správu adítora obce o overení
individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2011.

5. – starosta oboznámil prítomných, že zvyšovanie platu vyplýva zo zákona
- Renáta Lešková oboznámila prítomných, že mesačná mzda sa zvýšila z 769 €
na 786 €, čo je približne zvýšenie platu starostu o 40 €
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že on, ako bývalý starosta musel štvrťročne predkladať
kritériá a kvázi správy o činnosti nad rámec svojich bežných činností, na základe čoho
mu schvaľovali zvýšenie platu.
Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) schválili zvýšenie platu starostu.
6. – starosta prečítal žiadosť od Slovenskej pošty (príloha zápisnice)
- Ing. Marek Hronec podotkol, že nájomné, ktoré platí pošta obci je veľmi nízke,
nakoľko sa zvyšujú ceny energií, preto by bolo vhodné zvýšiť nájomné a následne sa
dohodnúť na výmene okien, čo sa im bude odpočítavať z nájmu, pričom sa spoločne
vyberie dodávateľ
- Ján Stachura navrhol, že pôjde osobne premerať okná a spraví cenovú ponuku
7. a) – Eva Černajová prečítala zmeny, ktoré nastali novelou zákona o pohrebníctve –
príloha zápisnice
Všetci prítomní poslanci ( 4 poslanci) schválili VZN č. 3/2012 o cintorínskom
poriadku obce Vlachovo na území obce Vlachovo
b) – starosta oboznámil prítomných, že nájomca kúpaliska Calisto, chce zvýšiť cenu
vstupného na kúpalisko v priemere o 0,50 €
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol, aby cena vstupného pre domácich občanov bola nižšia,
než pre cezpoľných návštevníkov a taktiež navrhol, aby deti z Vlachova, ktoré sa
preukážu, resp. prídu s rodičmi, mali nižšie vstupné, než cudzie deti
- starosta prečítal návrh na zvýšenie cien od Calista – príloha zápisnice
Všetci poslanci (4 poslanci) súhlasili s návrhom na zvýšenie nájomného, s tým, že
občania Vlachova, vrátane detí majú zľavnené vstupné.
c) – starosta oboznámil prítomných, že líniové odvodnenie je krížom cez cestu
- kritické miesto je najmä pod domom Štefana Černaja na ulici Letnej
- starosta už kontaktoval firmu pána Jána Hronca, ktorý spravil predbežnú cenovú
ponuku.
- taktiež podotkol, že voda pravdepodobne vyteká zo studienky pri dome Štefana
Černaja, ktorú chce dať vyťahať pracovníkom obce a následne studňu zakryť
- taktiež v „závoze“ je rozbitý odvodňovací jarok
- Ján Hronec navrhol cenu aj na vyčistenie hrádze nad kúpaliskom v potoku Dolina, na
2 900 €
- Ing. Marek Hronec navrhol hrádzu zbúrať, keďže je už nefunkčná a zbytočne sa
investuje do jej čistenia
- Mgr. Kováč navrhol hrádzu otvoriť, nech voda tečie dolu

Všetci poslanci (4 poslanci) súhlasili s opravou líniového odvodnenia na Letnej
ulici a v „závoze“.
d) – starosta oboznámil, že Ing. Marian Marciš je členom Komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia a nakoľko pracuje v Bratislave a nemôže sa
z pracovných dôvodov zúčastňovať komisií ani zastupiteľstiev, je potrebné ho
preobsadiť.
- požiadal prítomných, aby navrhli niekoho miesto Ing. Mariana Marciša
- Mgr. Juraj Kováč navrhol za člena zvoliť Jána Galla, Štefana Bendíka alebo osloviť
Jaroslava Hajdúka
- starosta osloví navrhnutých ľudí a preobsadí miesto člena komisie.
e) - starosta oboznámil prítomných s tým, že úradne overuje listiny a podpisy na
obecnom úrade pracovníčka Renáta Lešková. V čase jej neprítomnosti musia občania
chodiť za overovaním do iných obcí, čím Vlachovo stráca príjmy.
- preto navrhol poveriť na overovanie podpisov a listín aj druhú pracovníčku OcÚ Evu
Černajovú
Všetci poslanci (4 poslanci) jednohlasne schválili Evu Černajovú na overovanie
podpisov a listín.
8. – Mgr. Juraj Kováč sa informoval o projekte za most pri šetierni. Starosta informoval
prítomných, že nám schválili projekt v hodnote 3 570 €.
- Mgr. Juraj Kováč požiadal starostu, aby dotiahol dokonca prístrešok pred domom
smútku, kde by sa mohla riešiť výstavba aj svojpomocne – drevo od p. Ferenčíka je už
v obecnom sklade
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že v jednej miestnosti v budove pošty má Dušan Hajdúk
nástrojovňu a je tam potrebné urobiť zábradlie na vstupné schody. Taktiež je potrebné
doriešiť nájom za danú miestnosť, resp. aby odovzdal kľúče a využiť priestory inak
- Mgr. Juraj Kováč informoval prítomných o čističke odpadových vôd, ktorá nie je
dokončená, kde pochybil pán Jacko. Táto situáciu sa pravdepodobne dostane až pred
súd, pretože súpis prác nesúhlasí so skutočným stavom
- starosta informoval prítomných, že ľadovňu idú vyhlásiť za kultúrnu pamiatku
- starosta podotkol, že v našej obci sú rozšírené krádeže, pričom sa rozbehlo dosť
intenzívne pátranie – polícia z Dobšinej, kriminálka.... Starosta uvažoval o kamerovom
systéme do obce, čo je veľmi nákladná položka.
- Mgr. Juraj Kováč informoval prítomných o situácii v Nižnej Slanej. Firma Ecoglobal
ide za svojím, pretože už do toho investovali veľa peňazí do tohto projektu, aby od toho
ustúpili. Informoval o tom, že chcú vymeniť kombinovaný horák za plynový, kde budú
môcť spaľovať všetko (gumy, nemocničný odpad...)
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že ľudia sa búria proti predaju poliakov z auta
- starosta podotkol, že je potrebné zvolať kultúrnu komisiu ohľadom remeselníckeho
jarmoku

9. - starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na
uznesenie z 11. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Marek Hronec.

Všetci poslanci jednoznačne (4 poslancov) boli za predložený návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 11/ 2012 – OZ:

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:

B: Schvaľuje:
1. Smernicu č. 1/2012 o používaní služobných motorových vozidiel obce Vlachovo
2. Správu audítora obce o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2011
3. Úpravu platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, z dôvodu úpravy priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
4. VZN č. 3/2012 o cintorínskom poriadku na území obce Vlachovo

C: Súhlasí:
1. So zmenou výšky vstupného uvedeného v čl. 6 bod 8 nájomnej zmluvy podpísanej dňa
11.04.2011, na základe predloženého návrhu nájomcu Calisto, s.r.o. Dobšiná
2. s opravou líniového odvodnenia komunikácie na Letnej ulici a v závoze

D: Ukladá:

E: Žiada:
1. Starostu obce rokovať so Slovenskou poštou o výške nájomného budovy pošty
a prejednanie podmienok výmeny okien
2. Starostu obce zvolať samostatné zasadnutie zastupiteľstva k problematike školstva na
mesiac júl
3. Starostu obce spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ preniesť vedenie účtovníctva na
zamestnankyňu obce
4. Starostu obce o prepracovanie nájomnej zmluvy s nájomcom školského bytu
a aktualizovať mesačné nájomné

F: Poveruje:
1. v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách na okresnom
úrade a obciach, pracovníčku OcÚ vo Vlachove, Evu Černajovú, bytom Vlachovo, SNP 240,
overovaním listín a podpisov na listinách

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 4 poslanci).

Vo Vlachove, 15. mája 2012

Zapísala: Eva Černajová

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Darina Švecová

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

Ing. Slavomír Labuzík

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

