Zápisnica zo 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
14. februára 2013 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. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
3. Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce
a) správa z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií za rok 2012
b) správa z následnej finančnej kontroly prijatých dodávateľských faktúr
za rok 2012
c) záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2012
d) správa z následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých z
rozpočtu obce za rok 2012
e) správa z následnej finančnej kontroly čerpania pohonných hmôt za rok 2012
f) správa z kontroly dodržiavania zákonnosti pri postupe zverejňovania zmlúv,
faktúr a objednávok v roku 2012
g) informačná správa o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce
na rok 2013
4. Návrh rozpočtu obce pre rok 2013, odborný komentár hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu na rok 2013
5. Návrh na zmenu predsedu komisie ROEP
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
1.

Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (6 poslancov).
Oboznámil prítomných poslancov z programom zasadnutia, požiadal o doplnenie do
programu a dal ho schváliť. Mgr. Juraj Kováč navrhol doplniť do programu
informatívnu správu o stave kanalizácie k 31.12.2010. Jaroslav Hajdúk doplnil do
programu prerokovanie návrhu Pozemkového spoločenstva o kúpu mechanickej dielne
V3S od obce, pre potreby Pozemkového spoločenstva.
Uvedené body boli doplnené v bode rôzne pod písmeno e) a f).
Starosta doplnil v bode rôzne:
a) žiadosť o rekonštrukciu drevenej budovy nachádzajúcej sa pri budove pošty
občianskym združením VMS Vlachovo.
b) žiadosť SZPB vo Vlachove o poskytnutie príspevku
c) žiadosť o ukončenie členstva v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže, športu

a sociálnych vecí – Ján Stachura, Vlachovo, Osloboditeľov 342.
d) vyúčtovanie športovo-turistickej akcie Výstup na Stromíš 2013
e) informatívna správa o stavu kanalizácie a ČOV k 31.12.2010 – doplnené poslancom
Mgr. Jurajom Kováčom.
f) prerokovanie návrhu Pozemkového spoločenstva o kúpu mechanickej dielne V3S
od obce – doplnené aktivistom Jaroslavom Hajdúkom.
Všetci prítomní poslanci ( 6 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia,
vrátane doplnenia programu.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili ako overovateľov
zápisnice Mgr. Juraja Kováča a Petra Hricka, návrhovú komisiu Ing. Slavomíra
Labuzíka a Ing. Darinu Švecovú a zapisovateľku zápisnice Renátu Leškovú.
2.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 predložila hlavná kontrolórka obce Ing.
Zuzana Kováčová. Správa je prílohou zápisnice.

3. Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová predložila správy o vykonaných

kontrolách nasledovne:
a) správa z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií za rok 2012
b) správa z následnej finančnej kontroly prijatých dodávateľských faktúr
za rok 2012
c) záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2012 – na obec neboli
podané žiadne sťažnosti a petície za rok 2012.
d) správa z následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých z
rozpočtu obce za rok 2012 – TJ nezúčtovala dotáciu, nebolo možné overiť
účelovosť využitia dotácie. OZ Stromíš predložilo správne zúčtovanie. OZ
Motorsport Team správne zúčtovalo dotáciu. Občianske združenie Motokrosový
klub nesprávne zúčtovalo dotáciu.
e) správa z následnej finančnej kontroly čerpania pohonných hmôt za rok 2012
f) správa z kontroly dodržiavania zákonnosti pri postupe zverejňovania zmlúv,
faktúr a objednávok v roku 2012
g) informačná správa o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce
na rok 2013
Správy o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra obce sú prílohou zápisnice.
Diskusia k správe č.1:
Starosta obce sa vyjadril, že súkromnú bankomatovú kartu použil jeden krát, keď
potreboval nakúpiť súrne benzín do striekačky, v prípade požiaru. Hlavná kontrolórka
sa vyjadrila že bankomatová karta bola použitá 6 krát. Starosta obce navrhol, že sa
vybaví karta pre obec k obecnému účtu a viac nebude používať svoju bankomatovú
kartu. Nákupy objednané cez internet boli podstatne lacnejšie ako nákup v predajni
náhradných dielov, bohužiaľ súkromná osoba nevie dať účtovný doklad, preto asi
bude potrebné s nimi uzatvárať kúpno-predajné zmluvy, aby v účtovníctve nebol len
doklad z pošty. Nákup farby na bloček niekedy je problematické identifikovať kde sa
použije, pretože sa nakupuje naraz viac farby a používa sa postupne. Starosta obce
prisľúbil, že v budúcnosti sa bude snažiť na bločkoch uvádzať, na čo sa použije
nakúpený materiál.
Mgr. Juraj Kováč sa dotazoval hlavnej kontrolórky, prečo v závere svojej správy
vyjadrila pochybnosť o odbornosti jej práce, či ju niekto z obecného zastupiteľstva
osočuje za prácu, ktorú vykonáva. Ďalej konštatoval, že je dobré ak nedostatky

zistíme dopredu, a predchádzame im, ako by ich mali zistiť vyššie kontrolné orgány
a následne by bola aj vyrúbená sankcia. Pripomienkoval, že v minulosti na kosenie
potokov sa získavala dotácia od vodohospodárskeho podniku, na kosenie brehov
potoka. Starosta obce informoval, že aj v tomto roku bolo vyfakturované
Slovenskému vodohopodárskemu podniku v Rimavskej Sobote za kosenie brehov
potoka 198,- €.
Ing. Viliam Klobušník konštatoval, že kontrolórka si svoju prácu vykonáva
zodpovedne, nie je na mieste ju napádať, pretože si tiež myslí, že chybám je potrebné
predchádzať.
Diskusia k správe č. 2:
Starosta obce sa vyjadril, že využil vianočnú akciu a zobral si nový paušál. Je síce vyšší
ale sú tam neobmedzené volania, ktoré sa už nedajú prevolať.
Ing. Viliam Klobušník sa vyjadril, že je potrebné preveriť, či nižší paušál by nebol
nevýhodný z toho dôvodu, že ak sa prevolajú zaplatené minúty v rámci paušálu, tie
naviac prevolané budú ešte drahšie. On si myslí, že starosta obce potrebuje
neobmedzené volania do všetkých sietí.
Peter Hricko sa dotazoval, či je potrebná pevná linka v kancelárii – Orange.
Pracovníčka obce informovala, že sa zriadila pevná linka z toho dôvodu, lebo
z kancelárie sa volalo na mobilných operátorov z pevnej linky T-Com. Bolo to tiež
nevýhodné a navyšovalo to hodnotu faktúr.
Slavomír Labuzík sa dotazoval, či starosta nezisťoval koľko priemerne by potreboval
mesačne minúty na prevolanie. On v práci prevolá mesačne asi 60,00 €. Pevná linka
na obecnom úrade musí byť, je tu ohlasovňa požiarov.
Mgr. Juraj Kováč navrhol ďalej sa nezaoberať týmto problémom, kontrolórka
poukázala na problém, je potrebné mu predchádzať. Paušál je uzavretý na určité
obdobie, už nie je možné ho meniť.
Diskusia k správe č. 4:
Slavomír Labuzík sa vyjadril, že konštatovanie, že dotácia nebola použitá správnym
spôsobom nie je správne. Dotácia nepostačovala na vykrytie nákupu plášťov, doklad
za plášte bol na vyššiu sumu ako bola poskytnutá dotácia, preto ho nepredložil.
Predložil doklad o nákupe nafty, ktorá bola použitá do áut, pre zrealizovanie výstavby
motokrosovej trasy. Táto trasa bola postavená pre viacerých občanov z obce, preto si
myslel, že doklad za benzín je vhodnejším dokladom. Navrhol, že môže dodatočne
doložiť doklad o nákupe plášťov, ale bude na vyššiu sumu ako bola poskytnutá
dotácia. Kontrolórka sa vyjadrila, že nie je potrebné aby doklad bol na rovnakú sumu
ako je výška dotácie, suma na doklade môže byť vyššia, nemala by však byť nižšia. Je
potrebné vysledovať, či je dodržaný účel poskytnutia dotácie, na ktorý bola uzavretá
zmluva. V tomto prípade firma žiadala finančné prostriedky na nákup plášťov, tak to
je potrebné aj zúčtovať. V zmysle VZN o poskytovaní dotácie sa ani nemôže poskytnúť
dotácia na nákup nafty. Slavomír Labuzík si myslí, že všetko tu padá na byrokracii, je
potrebné upovedomiť ľudí, aby podali včas vyúčtovanie, ale aj keď vyúčtovania nie sú
správne.
Ing. Kováčová – aj obec ak žiada prostriedky od štátu, musí byť jasne určený účel
a správne zúčtovanie. Obec hospodári s verejnými prostriedkami, ktorých použitie
majú právo kontrolovať štátne orgány.
Ing. Peter Pakes informoval, že účtovníčka TJ nedala vyúčtovanie, pretože ešte nevie
dostatočne správne vykonávať túto prácu, on nestačí ustrážiť všetky práce v rámci
telovýchovnej jednoty. Je to pripravené na zúčtovanie – doloží sa. Financie sú
použité správnym spôsobom, nemyslí si že tam došlo k úniku finančných

prostriedkov. Finančné prostriedky sa prereozdeľovali hospodárne, nakupovali
a uhrádzali sa len nevyhnutné výdavky.
Mgr. Kováč Juraj informoval, že nikto si nemyslí, že prostriedky neboli použité
správne. Zúčtovanie je potrebné doložiť dodatočne. Príspevok pre OZ za Čistý Gemer
je potrebné doriešiť len účtovne, uzavretím zmluvy. OZ bojuje za všetkých občanov
žijúcich v okolí banského závodu v Nižnej Slanej, ktorých vybudovanie spaľovne bude
ohrozovať. Združenie Za čistý Gemer potrebuje zaplatiť veľkú čiastku finančných
prostriedkov právnemu zástupcovi, ktorý ich zastupuje a pomáha pri vybavovaní
vzniknutých sporov. Faktúry od právneho zástupcu odčerpávajú veľa peňazí z OZ, tam
ide veľká časť finančných prostriedkov. Do budúcnosti sa uvažuje so zrušením
právneho zastupovania.
Diskusia k správe č. 5:
Ing. Viliam Klobušník navrhol, že je potrebné viesť evidenciu o jazde autami,
zdokladovať to je potrebné, lebo výdavky na nákup nafty a benzínu sú dosť vysoké.
Starosta obce prisľúbil, že sa začne viesť evidencia jázd obecnými autami, aby bolo
možné kontrolovať spotrebu nafty.
Diskusia k správe č. 6:
Mgr. Kováč sa dotazoval, z čoho pozostáva príjem z nájomného.
Starosta obce odpovedal, že za prenájom pozemkov bolo zinkasované nájomné od
firmy Stentor Bratislava, od pána Rastislava Čuchrana z Dobšinej. Do príjmu
z nájomného sa započítava aj prenájom pošty, bytu v ZŠ, prenájom kancelárie
pozemkového spoločenstva, prenájom kultúrneho domu a spoločenského klubu obce
pre občanov za účelom organizovania rodinných osláv alebo podnikateľom za účelom
prezentácií a predaja.
Štefan Bendík sa dotazoval, či PD neplatí prenájom za obecné pozemky, ktoré užíva.
Pracovníčka obce informovala, že za prenájom pozemkov obec inkasuje nájomné len
od Poľovníckeho združenia, od PD zatiaľ nie.
Starosta obce prisľúbil, že sa zverejnia všetky zmluvy, ktoré doteraz neboli
zverejnené.
4.

Návrh rozpočtu obce pre rok 2013 dostali poslanci na preštudovanie emailovou
poštou pred zasadnutím OcZ. Pracovníčka obce Renáta Lešková sa v krátkosti
vyjadrila k jednotlivých položkám v rozpočte, hlavne k položke školstva. Dnes prišiel
skutočný rozpis na prenesené kompetencie v školstve z Obvodného úradu, odboru
školstva Košice. Rozpis je na sumu 26362,60 € a my sme pri tvorbe rozpočtu počítali
na prenesené kompetencie v školstve so sumou 32724,- €. Tento rozdiel bude
potrebné dofinancovať z originálnych kompetencií alebo snažiť sa získať finančné
prostriedky v rámci dohodovacieho konania od štátu.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová predložila odborný komentár k návrhu
rozpočtu obce. Odborný komentár je prílohou zápisnice.
Renáta Lešková podala informáciu o zostavení programového rozpočtu obce za rok
2012, ktorý bol dokončený v októbri 2012 a bolo bezpredmetné ho schvaľovať na
zasadnutí OcZ v decembri 2012, pretože končilo účtovné obdobie. Spracovanie
takéhoto rozpočtu je náročná práce a hlavne na malých obciach, kde je obmedzený
počet zamestnancov a vykonávajú veľa rôznorodej práce. Veľké mestá, ktoré majú
oddelenia účtovníctva a rozpočtovníctva a zamestnávajú na týchto oddeleniach
niekoľko zamestnancov, ktorí sa môžu tejto problematike venovať dôslednejšie.
Ing. Kováčová pripomienkovala, že tvorba rozpočtu je záležitosťou celého
zastupiteľstva.

Mgr. Kováč Juraj sa dotazoval, či smerové čísla podielu dane sú v tej výške, čo je
v rozpočte a či je už splatený úver. Pracovníčka obce odpovedala, že podiel dane bol
rozpočtovaný na základe rozpisu podielových daní Ministerstvom financií SR a úver je
splatený vo výške poskytnutej dotácie z PPA, nie je splatená výška úveru, ktorú
predstavuje hodnota DPH. Tieto prostriedky je potrebné na základe výzvy žiadať od
MF SR a následne splatiť úver.
Starosta obce informoval o poskytnutí dotácie z SPP na nákup športového vybavenia
pre TJ.
Ing. Kováčová pripomienkovala, že dotácia od obce už v tomto prípade nemôže byť
použitá na nákup výstroja pre hráčov. Navrhla schváliť osobitne uznesením výšky
poskytnutých dotácií z rozpočtu obce, aby mohli byť uzavreté zmluvy. Návrh dotácií
je nasledovný: VMS – 500,- €, AMK – 500,- €, TJ 3500,- €.
Mgr. Kováč – navrhol neschváliť dotácie, pretože nie sú splnené podmienky
poskytnutia. Zaoberať sa tým, až po predložení správneho zúčtovania dotácií za
predchádzajúci rok. Dotazoval sa, či je možné schváliť rozpočet bez schválenia výšky
dotácií. Alebo potom, podmieniť uznesenie o poskytnutí dotácií pre jednotlivých
žiadateľov, predložením správneho vyúčtovania dotácie za predchádzajúci rok.
V ďalšom pripomenul, že reprezentant obce je aj OZ Stromíš. Nedalo žiadosť
o dotáciu preto, lebo tam došlo k nezhodám medzi členmi a predseda OZ odstúpil.
Výbor je nefunkčný, predseda nie je ochotný už ďalej pracovať. Môže OZ Stromíš
požiadať o dotáciu aj v priebehu roka? Ing. Kováčová odpovedala, že v odôvodnených
prípadoch môže dať žiadosť o dotáciu aj v priebehu roka.
Starosta obce argumentoval, že ak nebudú schválené dotácie, v rámci TJ nie je možné
vyvíjať ďalšiu činnosť, pretože tam vznikajú výdavky (faktúry za energie, vydanie
hráčskych preukazov a iné), ktoré je potrebné uhradiť a zaúčtovať a finančné
prostriedky nie sú ani na účte ani v pokladni.
Slavomír Labuzík tiež navrhol, priznať dotáciu pre OZ Stromíš, pretože sa zúčastnil
členskej schôdze občianskeho združenia, sú tam problémy, predseda prestal pracovať
a nikoho o tom neupovedomil. Nemôžeme dovoliť aby občianske združenie Stromíš
zaniklo, dlhé roky reprezentuje obec.
Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť reprezentačné starostu obce pre rok 2013
vo výške 2200,- €.
Návrh rozpočtu obce pre rok 2013 je prílohou zápisnice.
Všetci prítomní poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili predložený návrh
rozpočtu obce.
5.

Starosta obce informoval, že predseda komisie ROEP Mgr. Juraj Kováč sa vzdal
členstva v komisii, preto je potrebné navrhnúť nového predsedu komisie. Aj napriek
tomu, že ROEP v našej obci bola ukončená, do troch rokov sa môžu vyskytnúť
problémy ktoré je potrebné riešiť. Komisia musí byť počas tohto obdobia funkčná. Zo
strany Katastrálneho úradu v Rožňave bol navrhnutý za predsedu komisie Ing. Peter
Pakes, ale tento návrh musí byť schválený obecným zastupiteľstvom.
Všetci prítomní poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili za predsedu komisie
ROEP Ing. Petra Pakesa.

6.

Rôzne:
a) Starosta obce predložil žiadosť občianskeho združenia VMS Vlachovo
o rekonštrukciu schátralej budovy za budovou pošty. OZ VMS si to chce prestavať
na garáž. Požiadal o vyjadrenie Ing. Ľuboša Gála.
Ing. Ľuboš Gál sa vyjadril, že hlavnou činnosťou VMS je príprava posádky na súťaže.
VMS plánuje zakúpiť nové auto a potrebuje ho garážovať. Vytypovali si priestor pri

pošte, ktorý by opravili a postavili si tam murovanú garáž. Postavili by si to na svoje
náklady a medzi obcou a VMS by sa podpísala zmluva o dlhodobom prenájme.
Budova je v dezolátnom stave vyzerá na zvalenie, oni by to opravili, no ostala by
majetkom obce. Dlhodobý prenájom navrhujú na obdobie 20-30 rokov. Do 2 rokov
by to vedeli zrekonštruovať. Energie by sa zaviedli zo spoločných elektromerov –
s pomerným meraním, vodovodná prípojka by sa musela dobudovať, a obec by
musela požiadať o druhé meranie. Náklady na vodu a elektrinu by uhrádzali obci.
Ing. Slavomír Labuzík, - budova je v dezolátnom stave, zistiť pri pracovníčke
stavebného úradu Jane Puškášovej podmienky výstavby, je to 5 x 4, je to drobná
stavba, možno bude potrebná len oznamovacia povinnosť na rekonštrukciu.
Navrhuje podporiť výstavbu, je to prospešné pre obec, opraví s obecná budova.
Pošta nie je na liste vlastníctva, len v majetku obce. Stavba by bola postavená
brigádnicky občanmi, ktorí o to majú záujem a ostane v majetku obce. Rozhodovalo
sa aj o uložení aut na PD, no tam je to problematické z dôvodu rôznych karantén.
Ďalej navrhol zrezať orech, ktorý tam škodí, ohrozuje strechu pošty, ale aj strechu
na budove, ktorú je potrebné zrekonštruovať.
Štefan Bendík, informoval, že na garáž vždy je potrebné vydať stavebné povolenie,
nie je vhodné to charakterizovať ako garáž. Navrhuje uzavrieť nájomnú zmluvu
medzi občianskym združením VMS a obcou, o prenájme pozemku, a ďalej nech
pokračuje občianske združenie vo vybavovaní povolení. Ďalej informoval, že
geometrický plán na tribúnu bol zhotovený, len pozemky neboli majetkovoprávne
vysporiadané
Jaroslav Hajdúk tiež navrhol diskusiu s Janou Puškášovou, lebo tam bude elektrika,
voda a tam sú potrebné už vyjadrenia elektrikárov a vodárov.
Mgr. Kováč pripomienkoval, že myšlienka je veľmi dobrá, zveľadí sa obec, ale s tým
zrealizovaním stavby bude potrebné sa popasovať, nebude to také jednoduché.
Tie základy sú staré, bude treba vybudovať nové, pretože nie sú už dobré.
Navrhuje, aby sme súhlasili s výstavbou a k uzavretiu zmluvy splnomocniť starostu
obce, po overení informácií s pani Puškášovou.
Ing. Pakes konštatoval, že obec peniaze nemá, tak on tiež privítal to, že VMS chce
rekonštruovať a zveľadiť obecnú budovu. Po rekonštrukcii navrhuje zamerať celú
budovu a dať ju zapísať na list vlastníctva. Sú aj ďalšie budovy obce (napr. tribúna
TJ, turistická ubytovňa s kúpaliskom), ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva, aj to
je potrebné dať do poriadku. Počas rokovania obecného zastupiteľstva sa
telefonicky spojil s pracovníčkou stavebného úradu Janou Puškášovou a požiadal ju
o informáciu k rekonštrukcii stavby. V zmysle stavebného zákona potvrdila
jednoznačne vydanie stavebného povolenia, pretože to zmení vzhľad budovy, je
potrebné vybaviť riadny projekt, vyjadrenia od elektrikárov, vodárov, požiarnikov
atď. Stavebníkom musí byť obec, pokiaľ je vlastníkom pozemku. Aj o kolaudáciu
musí žiadať obec, pretože ináč by sa zmenil vlastník na občianske združenie, ak by
bola dopredu uzavretá nájomná zmluva a povolenia by si vybavovalo občianske
združenie VMS.
Marek Adami sa dotazoval, či má obec iné priestory, kde by mohli postaviť tieto
garáže.
Mgr. Kováč navrhujol využiť konštrukciu, ktorú má obec na zásobách a postaviť
z toho garáže. Alebo využiť garáž na ihrisku, vypratať ju a poskytnúť im ju na
prenájom.
Štefan Bendík tiež považuje za lepšie riešenie využiť garáž na ihrisku.
Ing. Gál Ľuboš prijal riešenie s prenájmom garáže v budove TJ. Aj oni o tom
uvažovali, no nevedeli či nie je táto garáž využívaná obcou. Podajú novú žiadosť

b)

c)

d)

e)

o prenájom garáže a prispôsobenie garáže vrátane opráv vykonajú na svoje
náklady. Vyhotovia tiež pomerné merania a zaplatia za spotrebované energie. Pri
ďalšom postupe rekonštrukcie garáže navrhujú spoluprácu so stavebnou komisiou.
Poslanci súhlasili s prenájmom časti garáže v budove TJ, (6 poslancov) za
podmienky, že stavebné úpravy si prevedie VMS na vlastné náklady. Stavebné
úpravy sa prejednajú s komisiou výstavby, územného plánovania a životného
prostredia.
Starosta obce predložil žiadosť o príspevok z rozpočtu obce pre ZO SZPB Vlachovo –
na nákup drobného materiálu (kvety), vo výške 25,- €. Organizácia pracuje v obci,
má už len 8 členov. Nemajú žiadne príjmy. Dotaz na hlavnú kontrolórku - ako je
možné poskytnúť dotáciu. Návrh hlavnej kontrolórky bol preplatiť oprávnené
výdavky do výške 25,- €, pre ZO SZPB z reprezentačného starostu obce, pokiaľ sa
jedná len o drobné nákupy - kvety. Organizácia nemá právnu subjektivitu, nemá
účet je problematické poskytnúť jej dotáciu.
Starosta obce predložil žiadosť aktivistu Jána Stachuru, bytom Vlachovo,
Osloboditeľov 342, o ukončenie členstva v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže,
športu a sociálnych vecí Pokiaľ odmieta pán Stachura pracovať v komisii,
nemôžeme ho k tomu nútiť, je to jeho rozhodnutie navrhuje obecnému
zastupiteľstvu ho odvolať. Ak bude zvolený nový predseda OZ, osloví ho
a ponúkne mu možnosť pracovať v komisií kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí.
Ing. Kováčová Zuzana, predložila vyúčtovanie turisticko-športovej akcie „Výstup na
Stromíš 2013“. Vyúčtovanie je prílohou tejto zápisnice.
Starosta obce sa vyjadril, že tento rok vznikla väčšia strata ako po minulé roky,
z dôvodu nepriaznivého počasia. Nepredali sa odznaky a veľa finančných
prostriedkov si vyžiadala údržba trate.
Ing. Kováč Juraj navrhol zaradiť do programu informáciu o výstavbe ČOV, z dôvodu
že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ v decembri 2012, ktorého sa nezúčastnil,
bolo prejednávané nedokončenie stavby ČOV vo výške 114 000,- € a nevie, odkiaľ
bola táto suma vypočítaná. Neprestavaných 114 000 € nemôže byť reálnych. Bol
pozvaný v tejto veci vypovedať aj na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru,
odbore kriminálnej polície a skráteného vyšetrovania, no do dnešného dňa ako
účastník konania nedostal žiadny výsledok z vyšetrovania. V krátkosti zhodnotil
výstavbu ČOV: jedným z bodov jeho volebného programu pre roky 2003 – 2006
bola výstavba kanalizácie a ČOV v našej obci. Myslí si, že kanalizáciu je v obci
potrebné vybudovať, z dôvodu šírenia smradu z rybníkov, potokov ale aj preto, že
väčšina občanov nemá v blízkosti domu recipient, do ktorého môže vypúšťať
odpadovú vodu z domácností, čo však tiež nie je dovolené. Bohužiaľ, tým že
nemáme v obci kanalizáciu, väčšina občanov to tak robí. V období rokov 2003
a 2006 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
a každoročne podávaná žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie.
Projektovú dokumentáciu vyhotovila firma Ekolines, Ing. Jacko, Košice za 100 000,Sk. V roku 2009 sa podarilo získať dotáciu vo výške 200 000,- € pre výstavbu prvej
etapy ČOV a následne bola podpísaná zmluva s Environmentálnym fondom. Práce
boli začaté 2.5.2009, pre realizáciu výstavby ČOV bola vybratá firma Ekolines
Košice. Dňa 30.11.2009 bol posledný termín pre úhradu faktúr a zaslanie
vyúčtovania poskytnutej dotácie na Environmentálny fond, v opačnom prípade by
sa poskytnuté finančné prostriedky museli vrátiť. Tlaky boli aj od firmy Mgr. Jozefa
Biščáka z Prešova, ktorý pracoval u firmy Ekolines ako subdodávateľ a za práce
prevedené na výstavbe ČOV vo Vlachove, od Ing. Jacka nemal zaplatené. Ing. Jacko
to odôvodňoval tým, že obec mu ešte neuhradila faktúry za prevedené práce, preto

ani on nemôže nezaplatiť firme pána Biščáka. Z uvedených dôvodov podpísal
a uhradil faktúry za výstavbu ČOV vo výške 200 000,- €. Dodávateľ stavby Ing. Jacko
sa zaviazal, že stavbu dokončí, pretože chce pokračovať aj vo výstavbe II. etapy
kanalizácie a ČOV. Pri kontrole dodacích listov s technickým poradcom Ladislavom
Dávidom z Rožňavy bolo zistené, že stavebné práce nie sú dokončené a to
konkrétne – betonáž platne a hrubá stavba domčeka na techniku – po strechu.
Navyše bola postavená odvodňovacia studňa a spevnenie brehov rieky, čo nebolo
fakturované. Následne zvolal kontrolné jednanie, kde boli rozdiely medzi
fakturovanou a skutočne vykonanou prácou dodávateľovi stavby Ing. Jackovi
dokázané. Ing. Jacko prehlásil a následne aj prehlásenie podpísal, že práce ukončí
do 15.12.2010. Keďže práce neboli zrealizované, dňa 17. 12. 2010, znova zvolal
pracovné jednanie na OcÚ, kde Ing. Jacko predstavil svojho subdodávateľa M.
Fifika, Vyšná Slaná, ktorý práce zrealizuje do 30. 03. 2011. V decembri 2012
skončilo volebné obdobie a ďalej v jednaniach pokračoval s terajším starostom.
Dňa 17.3. 2011 bol zvolaný znova kontrolný deň, kde sa Ing. Jacko písomne
zaviazal, že dokončovacie práce budú začaté v 12. kalendárnom týždni a že vyplatí
subdodávateľovi M. Fifikovi finančné prostriedky na dokončenie stavby. M. Fifik
začal robiť šalovacie práce, no Ing. Jacko mu dodnes nedal preddavok na úhradu
nákladov a tak M. Fifik dokončovacie práce zastavil. Dňa 9.3.2011 začal jednať
s JUDr. Jurajom Dubovským o vypracovaní trestného oznámenia na Ing. Jacka, no
to sa nezrealizovalo, pretože Ing. Jacko 17. 3. 2011 písomne potvrdil, že
dokončovacie práce zrealizuje. Konštatoval, že dodávateľ stavby Ing. Jacko
podviedol obec, pretože sľuby na dokončenie stavby dodnes nesplnil. Uhradené
finančné prostriedky od obce zrejme použil na iné ciele. Opakovane tvrdil, že má
„na ceste“ finančné prostriedky za stavebné práce v Prahe a že stavbu vo Vlachove
dokončí. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Pravdepodobne dúfal, že
z Environmentálneho fondu obec dostane ďalšie finančné prostriedky, z ktorých
zrealizuje aj dokončovacie práce I. etapy. Hrozba - environmentálny fond môže
žiadať vrátiť dotáciu, alebo neschváli žiaden iný projekt pre našu obec.
Ing. Pakes uviedol, že polícia mala Mgr. Kováča, ako účastníka konania o výsledku
konania informovať, nevie prečo to tak nespravili. Prejednávanie nedokončených
prác na OcZ bolo na základe návrhu audítora, ktorý žiadal zaúčtovať opravnú
položku k nedokončenej stavbe. Polícia to uzavrela tak, že nebol spáchaný trestný
čin, pretože faktúry boli starostom obce podpísané a navrhla ďalej sa obrátiť na súd
- občiansko-právne konanie. Trestné oznámenie bolo podané na základe návštevy
pána Kováča, z odboru kriminálnej polície v Košiciach, ktorý prešetroval takéto
prípady v 6 obciach. Výška 114000,- € bola zastupiteľstvu na prejednanie
predložená na základe vyšetrovania, vyšetrovateľ žiadal Ing. Jacka predložiť doklady
v akej výške mal náklady na výstavbu ČOV v obci Vlachovo. Ing. Jacko predložil
faktúry, ktoré zaplatil Mgr. Biščákovi vo výške 86 000,- €, viac zdokladovať nevedel.
Obec mu zaplatila 200 000,- €. Oslovil JUDr. Hadušovského aj o vymáhanie
nevyplatenej faktúry za ubytovanie robotníkov vo výške 695,- € od Ing. Jacka.
Ing. Kováčová Zuzana sa vyjadrila, že 114 000,- € nie je nedostavaná časť stavby ale
zisk Ing. Jacka z výstavby ČOV vo Vlachove. Nás predsa nemusí zaujímať za koľko
urobila služby pre Ing. Jacka jeho dodávateľská firma. Nedostavaná časť stavby je
rozdiel medzi fakturovanými prácami a skutočne vykonanými prácami.
Renáta Lešková pripomienkovala, že k 31.12.2012 si naša obec zaúčtovala opravnú
položku vo výške 114 000,- €, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva.
Ing. Pakes si myslí, že nie je vhodné to nechať tak, peniaze zobral a vôbec sa
nesnaží vyriešiť problém, či už dokončiť práce alebo vrátiť peniaze.

Štefan Bendík navrhuje pokus o mimosúdne vyrovnanie, na vyriešenie problému
dokončením stavby. Jednoznačne najvhodnejšia alternatíva je dokončiť stavbu.
Ing. Klobušník navrhol zavolať k jednaniu aj právneho zástupcu, ktorý odborne
bude jednať s Ing. Jackom. Najlepšie je stavbu dokončiť a tak tlačiť aj na Ing. Jacka
nech to dokončí. On tiež začal s ním spolupracovať, ale videl že to nie je férový
dodávateľ, preto spoluprácu ukončil.
Jaroslav Hajdúk sa dotazoval, či zo strany environmentálneho fondu nebola
vykonaná fyzická kontrola. Prečo k tomu došlo?
Starosta obce odpovedal, že fyzická kontrola neprebehla, za prevedené práce bolo
Environmenátlnym fondom zaplatené obci len na základe predložených faktúr.
f) Jaroslav Hajdúk navrhol doplniť do programu odkúpenie mechanickej dielne V3S od
obce pre Pozemkové spoločenstvo Vlachovo. Informoval obecné zastupiteľstvo, že
z V3S potrebujú nadstavbu, ktorú chcú umiestniť v záhrade Pavla Leška, Nová 287.
Túto nadstavbu využijú ako sklad na umiestnenie rôzneho materiálu pozemkového
spoločenstva, ktorý teraz majú umiestnený po súkromných dvoroch. Keď použijú
nadstavbu nemusia stavať prístrešok, nepotrebujú žiadať vydanie stavebného
povolenia. V3S je už aj tak čiastočne rozoberaná, stále viac z nej chýba a im by
pomohla.
Mgr. Kováč informoval, že uvedená V3S bola delimitovaná z MO SR v čase jeho
funkčného obdobia. Chcel z tohto auta urobiť kováčsku vyhňu. Ale toto nebolo
uskutočnené.
Ing. Pakes konštatoval, že v minulosti bola navrhnutá výmeny V3S za chatu
Pozemkového spoločenstva. Uvažoval o využití chaty pre Motocrossový klub
Vlachovo a jej premiestnenie k ihrisku.
Ing. Labuzík však na to reagoval, že nie je to jednoduché takú chatu premiestniť do
obce.
Renáta Lešková informovala, že zostatková cena V3S je k 31.12.2012 - 1154,11 €.
Poslanci súhlasili s odpredajom V3S pre pozemkové spoločenstvo za zostatkovú
cenu 1154,11 € (6 poslancov).
g) Starosta obce informoval, že kúpalisko žiada znova do prenájmu firma Calisto alebo
firma Mareka Bakoša. Firma už bude platiť nájomné. V ďalšom informoval, že bolo
urobené zazimovanie kúpaliska, v amfiteátri vplyvom veľkého množstva snehu je
spadnutá – ohnutá konštrukcia a strhlo plachtu.
h) Starosta obce informoval, že centrá voľného času žiadajú od obcí dotáciu na
činnosť. Od 1.1.2013 sa zmenilo financovanie centier, pretože sa vykazovali fiktívne
deti. Obec rozhodne, či bude financovať centrum voľného času, komu a koľko
finančných prostriedkov poskytne, podľa návštevnosti detí z obce v centrách
voľného času. Centrá voľného času už dnes dávajú požiadavky a tlačia na obce aj
prostredníctvom rodičov detí navštevujúcich centrá, ale on navrhuje aby každé
centrum predložilo presnú dochádzku dieťaťa a tak sa vyplatí dotácia. Malo by to
prejsť cez schválenie OcZ. Môžeme z toho financovať aj vlastné občianske
združenia v obci, napr. súbor Stromíš, TJ.
Ing. Slavomír Labuzík – je potrebné začať riešiť problémy so školou, či je tam dosť
finančných prostriedkov. Riaditeľ už dlhodobo upozorňuje na problémy v škole.
Znova je tam nahlásená požiarna kontrola a bude potrebné obnoviť revízne správy.
Ing. Kováčová – ušetria sa finančné prostriedky na mzde pracovníčky školy, pretože
účtovať bude sl. Černajová.
Ing. Pakes ďalej informoval, že mali spoločné stretnutie starostov obcí s firmou
Ekoplastika Nitra za účelom zberu plastov. Firma by odoberala od obcí plasty pre
ďalšie spracovanie. Dodali by pre obec plastové kompostovisko za odobratú
surovinu.

7. Diskusia:
Ing. Slavomír Labuzík navrhuje zakúpiť za finančné prostriedky získané z predaja
V3S vlastný traktor pre obec, ktorý bude využitý aj v zime aj v lete. Prvé pluhovanie
nebolo dobre urobené a potom vznikajú problémy pri ďalších pluhovaniach. Je to
univerzálny stroj, či pre kosenie alebo odpratávanie snehu. Prevádzkujeme
zbytočne veľa strojov a s traktorom si pomôžeme všade. Ak kúpime nový, budú
nižšie náklady na prevádzkovanie zastaralých strojov, ale aj za služby pri čistení
miestnych komunikácií.
Ing. Pakes – už sa tým zaoberal, cena je asi 10 000,- €, môžeme to riešiť asi len
formou úveru.
Ing. Klobušník – bol na výstave, navrhol využiť bezplatné poradenstvo firiem na
prepočet rentability kúrenia – či sa oplatí prejsť na zmenu kúrenia, má kontakty,
dodá ich starostovi.
8. Návrh na uznesenie predložil Ing. S. Labuzík. Starosta obce ukončil 15. zasadnutie
obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Uznesenie č. 15/2013 – OZ:
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012
2. Správa z následnej finančnej kontroly pokladničných operácií za rok 2012
3. Správa z následnej finančnej kontroly prijatých dodávateľských faktúr za rok
2012
4. Záznam z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2012
5. Správa z následnej finančnej kontroly zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce za rok 2012
6. Správa z následnej finančnej kontroly čerpania pohonných hmôt za rok 2012
7. Správa z kontroly dodržiavania zákonnosti pri postupe zverejňovania zmlúv,
faktúr a objednávok v roku 2012
8. Informačná správa o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce
na rok 2013
9. Vyúčtovanie turisticko-športovej akcie „Výstup na Stromíš 2013“.
10. Rozpočet obce Vlachovo pre roky 2014, 2015.
11. Správu o stave výstavby ČOV v obci prednesenú Mgr. Jurajom Kováčom.
B: Schvaľuje:
1. Rozpočet obce Vlachovo pre rok 2013, podľa predloženého návrhu.
2. Predsedu komisie ROEP Ing. Petra Pakesa, Vlachovo, Letná 120.
3. Prenájmom 1/2 garáže v priestoroch tribúny TJ Vlachovo. Garáž sa rozdelí na dve
časti, stavebné úpravy prevedie Motosport Team Vlachovo na vlastné náklady.
4. Reprezentačné starostu obce vo výške 2 200,- €.
5. Odpredaj motorového vozidla PV3S – mechanická dielňa, pre Pozemkové
spoločenstvo Vlachovo vo výške zostatkovej hodnoty 1154,11 €.
6. Dotácie:
a) pre Motosport Team vo výške 500,- €.
b) pre Motocrossový klub vo výške 500,- € po predložení správneho zúčtovania
dotácie za rok 2012 a spresnení účelu dotácie za rok 2013.
c) pre TJ FO Vlachovo vo výške 3500,- € po predložení zúčtovania za rok 2012.

7. Ročný členský príspevok pre obecnú knižnicu vo výške 1,- € za čitateľa.
C: Súhlasí:
1. S preplatením oprávnených výdavkov pre SZPB Vlachovo do výšky 25,- €.
D: Neschvaľuje:
1. Rekonštrukciu drevenej budovy pri pošte. občianskym združením Vlachovo
Motorsport Team.
E: Žiada:
1. Starostu obce zrealizovať mimosúdne vyrovnanie so stavebnou firmou Ekolines
IPC zastúpenú Ing. Petrom Jackom.
F: Odvoláva:
1.
Z komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí pána
Jána Stachuru, bytom Vlachovo, Osloboditeľov 342, na vlastnú žiadosť.
2.
Mgr. Juraja Kováča z funkcie predsedu ROEP.

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 6 poslancov).
Vo Vlachove, 14. február 2013
Zapísala: Renáta Lešková

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Kováč
Peter Hricko
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