Zápisnica zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
9. mája 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. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012
3. Komentár hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012
4. Výročná správa obce za rok 2012
5. Správa nezávislého audítora obce o overení účtovnej závierky obce za rok 2012
6. Prerokovanie Zmluvy o prenájme areálu kúpaliska firme Calisto
7. Prerokovanie žiadosti Michala Tomka o odkúpení vozidla V3S cisterna
8. Prerokovanie žiadosti Jána Hlaváča st., Kamenná 138, Vlachovo o odkúpenie časti
parcely č. 3097 vo vlastníctve obce
9. Prerokovanie návrhu na vyasfaltovanie miestnej komunikácie ul. Kpt. J. Nálepku
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných
a skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (5 poslancov).
Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia, požiadal o doplnenie do
programu a dal ho schváliť.
Do bodu rôzne starosta doplnil:
a) Návrh za člena komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí Ing.
Dianu Ondrejčíkovú
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre OZ Stromíš na rok 2013
Ing. Vialiam Klobušník navrhol doplniť
c) informáciu a návrh riešení zo stretnutia komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia – prívalové vody
Ing. Marek Hronec navrhol do bodu
d) úpravu chodníka okolo Ondreja Kováča, Mlynská 23 – popri potoku
e) upresnenie zámeny pozemkov medzi Pozemkovým spoločenstvom vo Vlachove
a obcou Vlachovo
Všetci prítomní poslanci ( 5 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia,
vrátane doplnenia programu.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili ako overovateľov
zápisnice Ing. Darinu Švecovú a Ing. Mareka Hronca, návrhovú komisiu Máriu
Hlaváčovú a Ing. Viliama Klobušníka a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú.
- starosta navrhol začať diskusiu o ZŠ s MŠ vo Vlachove, kde sa jedná o účtovníctvo
a mzdovú agendu, keďže bol na zasadnutie zastupiteľstva pozvaný aj riaditeľ ZŠ s MŠ

vo Vlachove Mgr. Ľubomír Hlaváč. Situácia je taká, že pán riaditeľ trvá na tom, aby
účtovníctvo, resp. aspoň mzdová agenda, zostala v škole. Keďže kvôli finančnému
šetreniu prešlo účtovníctvo na pracovníčku OcÚ Evu Černajovú, čo spôsobuje
problémy, keďže musí chodiť priamo do školy a stáva sa, že na obecnom úrade nikto
nie je. Ing. Zuzana Kováčová, ako hlavná kontrolórka obce, podotkla, že vypracovala
zmluvu, ktorá bola podpísaná aj starostom obce, aj riaditeľom ZŠ s MŠ, kde sú
vyšpecifikované úlohy pracovníčky a je tam zakotvené, že účtovníctvo bude na
obecnom úrade. Preto navrhla, aby účtovníctvo prešlo na obecný úrad. Ing. Viliam
Klobušník sa spýtal či sa dosiahne úspora, keď sa rozdelí účtovníctvo a mzdová
agenda. Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že ľudia nadávali, že obecný úrad bol
zavretý a nikto tu nebol, preto je potrebné túto situáciu urgentne vyriešiť. Taktiež
skonštatoval, že týmto sa nič nevyriešilo, ale ešte sa to skomplikovalo. Renáta
Lešková vysvetlila, že ona, ako účtovníčka obecného úradu, zhráva účtovníctvo obce
spolu so školou, čo posiela na daňový úrad. Účtovníctvo školy spadá a konsoliduje sa
s účtovníctvom obce pričom sa účtovné operácie „párujú“. Mgr. Ľubomír Hlaváč
podotkol, že tiež sa situácia skomplikovala, keďže doteraz problém nebol žiadny, keď
účtovníctvo chodila robiť zamestnankyňa na dohodu. Škola je samostatný právny
subjekt, preto Mgr. Hlaváč, ako poverený riadením, zodpovedá za chod školy.
Podotkol, že stačí chodiť do školy raz do týždňa v určený deň. Prítomných informoval
o tom, ako to funguje v škole – pracovníčka školy – administratívna pracovníčka,
pripraví do jedného fascikla všetky podklady (faktúry, výpisy z účtov, dovolenkové
lístky...) priamo pre účtovníčku. Ing. Viliam Klobušník podotkol, že s tým by nebol
problém, pretože do určitého dátumu treba uzavrieť dochádzku a vo vopred stanovený
deň ju priniesť na OcÚ, čiže on v tom nevidí žiadny problém. Ing. Slavomír Labuzík
sa informoval, koľko je pracovníkov v škole – 8 zamestnancov. Renáta Lešková
podotkla, že Eva Černajová nikdy nevidela koncoročné operácie, preto potrebovala
pomoc od predošlej účtovníčky p. Šimonovej. Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že
obecný úrad je tu pre ľudí a nie zamknúť dvere, aby bola pracovná sila v škole. Ing.
Viliam Klobušník sa informoval, či to bude efektívne, keď sa rozdelí účtovníctvo od
mzdovej agendy. Mgr. Ľubomír Hlaváč podotkol, že úhrady faktúr a zasielanie miezd
na osobné účty zamestnancov sa dajú robiť aj z obecného úradu, stačí, že mzdová
účtovníčka urobí podklad. Ing. Darina Švecová podotkla, že pracovníčky obecného
úradu sú chránené mlčanlivosťou, tak prečo sa riaditeľ bráni prenosu mzdovej agendy
a porušovaním zákona o ochrane osobných údajov. Ing. Zuzana Kováčová sa
informovala, či administratívna pracovníčka v škole, ktorá je zamestnaná na 4 hodiny,
by zvládla popri svojej práci aj mzdovú agendu, na čo Mgr. Hlaváč odpovedal, že by
to popri svojej práci zvládla, nakoľko sa mzdy robia raz za mesiac. Taktiež súhlasil,
aby sa na obecný úrad prenieslo účtovníctvo a mzdová agenda zostala v škole.
Starosta skonštatoval, že najjednoduchšie by bolo, aby všetko prešlo na obecný úrad,
s čím riaditeľ školy nesúhlasí, nakoľko je on zodpovedný za školu. Navrhol preto
riešenie, ktoré môže byť akceptovateľné pre všetkých a to, aby mzdy robila Ing.
Jarmila Poláková a tým, že sa jej nenavýši pracovný úväzok a účtovníctvo bude robiť
Eva Černajová na obecnom úrade.S navrhnutým riešením súhlasil riaditeľ školy,
hlavná kontrolórka obce ako aj poslanci obecného zastupiteľstva.
- prítomní sa zhodli na tom, že účtovníctvo sa prenesie ihneď na obecný úrad
a mzdová agenda zostane v škole a bude ju robiť Ing. Jarmila Poláková ako
administratívna
pracovníčka
školy.

- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval prítomných, že stav budovy školy je vo veľmi
zlom stave – strecha, okná, kúrenie. Taktiež informoval, že z KŠÚ sa podarilo vybaviť
10 000 €, z čoho škola „vyžila“ do konca roka. Taktiež podotkol, že deti zo ZŠ a MŠ
sú pripravené s programom na deň matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 12.mája 2013
v kultúrnom
dome
vo
Vlachove
2. Záverečný účet obce za rok 2012 v krátkosti prešla Renáta Lešková – príloha

zápisnice. Ing. Kováčová podotkla, že keďže nebola ku koncu roka vykonaná
inventarizácia majetku, mali by sa vytvoriť pracovné skupiny a spresniť tým
identifikáciu
majetku
obce.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili záverečný účet
obce
za
rok
2012.
3. Komentár hlavného kontrolóra – prečítala Ing. Zuzana Kováčová – príloha
zápisnice
4. Výročnú správu obce za rok 2012 upresnila Renáta Lešková – príloha zápisnice

5. Správa nezávislého audítora obce – stanovisko prečítal Ing. Marek Hronec –
príloha
zápisnice.
6. Prerokovanie Zmluvy o prenájme areálu kúpaliska firme Calisto – starosta

informoval, že už ani firma Calisto nie je veľmi nadšená z prenájmu kúpaliska vo
Vlachove, pretože im to prináša veľké straty, no rozhodli sa, že ešte túto sezónu
kúpalisko zoberú. Najprv chceli len amfiteáter, pretože kúpalisko ako také ich
dostalo do straty cca 20 000 € a preto sa im to neoplatí. Využívali by len amfiteáter
na kultúrne akcie – koncerty. Nakoniec súhlasili, že kúpalisko zoberú do prenájmu
celé, avšak na dlhší čas. Starosta navrhol dať im kúpalisko do prenájmu na dlhší
čas, ako 1 rok, pretože prenájom na 1 rok sa im neoplatí a po letnej sezóne nemal
kto kúpalisko zazimovať, taktiež prepis vodomeru a elektromeru po letnej sezóne
na obec a pred letnou sezónou opäť na Calisto je dosť neefektívne. Opäť im
nabehlo 4 000 € nedoplatok za vodu, pretože voda niekde uniká, taktiež im tiekla
voda zo sprchy. Skonštatoval, že obec nemá na prevádzku kúpaliska financie
a preto by bolo dobré riešenie dať kúpalisko firme Calisto. Ing. Viliam Klobušník
sa informoval, či už predbežne konzultoval starosta so zástupcami Calista –
starosta navrhol nechať takú istú zmluvu, kde by sa im prenájom účtoval len za
letné mesiace s tým, že na zimné mesiace by si kúpalisko zazimovali. Mária
Hlaváčová sa informovala, čo znamená na dlhšiu dobu, na čo starosta navrhol 5
rokov, pričom je v zmluve o prenájme výpovedná lehota. Starosta informoval
prítomných, že pán Ján Slovák uvažuje o kúpe kúpaliska vo Vlachove. Ing. Zuzana
Kováčová skonštatovala, že obec nemá na prevádzku kúpaliska a ani na
investovanie do kúpaliska financie. Pán Slovák by do kúpaliska bol ochotný
investovať, no keďže mal kúpalisko na 1 rok, neoplatí sa mu to, preto chce
prenájom na dlhšie, aby mal nejakú návratnosť. Je ochotný investovať aj do

ubytovne, z čoho by mohol spraviť ubytovňu aj cez zimné obdobie, pretože je
ochotný tam zaviesť elektrické kúrenie a opraviť strechu. Ing. Zuzana Kováčová
taktiež skonštatovala, že keby chcela obec využiť projekty, granty je tam
podmienka spolufinancovania obce, ktoré je vo veľmi vysokom pomere, čo by
obec zadlžilo na niekoľko rokov, až desaťročí. JUDr. Ján Klobušník sa informoval
kedy by zmluva nadobudla účinnosť – od mája, taktiež sa informoval, či je
schopný financovať škody, ktoré vznikli pôsobením živelných pohrôm – vietor,
dažde – pán Slovák to už začal rekonštruovať a opravovať. Ing. Marek Hronec sa
informoval, či je správny postup prejednávať len ponuku firmy Calisto, čo
v prípade, keby prišiel niekto, kto by bol ochotný tiež zobrať kúpalisko do
prenájmu. Je potrebné zverejniť ponuku, že dávame kúpalisko do prenájmu na 5
rokov. V zmluve je však zakotvené, že firma Calisto má prednostné právo na
prenájom.
Všetci prítomní poslanci ( 5 poslancov) schválili prenájom kúpaliska firme
Calisto na dobu 5 rokov – od 15.5.2013 do 31.12.2017.
7. Prerokovanie žiadosti Michala Tomka o odkúpenie vozidla V3S cisterna – starosta
informoval, že V3S cisterna bola garážovaná na ihrisku. V3S ako taká by už asi
sotva plnila účel, nakoľko je v zlom technickom stave a nebola prihlásená, preto
starosta navrhol, aby V3S už bez cisterny sme odpredali ďalej a zbavili sa
nepotrebného majetku. Ing. Viliam Klobušník navrhol vozidlo odpredať, pretože
my z nej nemáme žiadny osoh. Prítomní sa zhodli na cene 800 €.
8. Prerokovanie žiadosti Jána Hlaváča st., Kamenná 138, Vlachovo o odkúpenie časti

parcely č. 3097 vo vlastníctve obce – Mária Hlaváčová upresnila, že 7 m im
zasahuje s cesty do dvora z tejto obecnej parcely a keďže chcú si pristaviť terasu
k rodinnému domu, cca. 42 m2 chcú od obce odkúpiť z parcely č.3097, ktorá
nezmyselne zasahuje trojuholníkovým výbežkom do dvora. Hlaváčovci platia za
viac pozemku, ako naozaj vlastnia cca o 30 m, preto by chceli vysporiadať
pozemky,
aby
postupom
času
nenastali
problémy.
9. Prerokovanie návrhu na vyasfaltovanie miestnej komunikácie – starosta oboznámil

prítomných, s tým, že výzva, ktorá by umožňovala opravu komunikácií už nebude,
pretože je to výzva na cesty 1., 2. a 3. triedy, nie obecných komunikácií. V našom
okolí budú asfaltované cesty vo Vyšnej Slanej a na Mlynkách, roštársky kopec.
Podobná výzva už zrejme v najbližšom čase nebude, preto je potrebné začať
konať. Starosta navrhol, aby aspoň každý rok bola vyasfaltovaná jedným súvislým
kobercom stále jedna celá ulica. Starosta určil ulicu Kpt. Jána Nálepku, keďže je to
najfrekventovanejšia ulica (sú tam obchody, pohostinstvo) a je vo veľmi zlom
stave, pričom už vidieť makadam. Predbežný výkaz - výmer robil pán zo Starej
Ľubovne, Ing. Jaceník, ktorý už bol v našej obci a vymeral ulicu spolu s pánom
Tomášikom, ktorý pracuje ako investičný námestník na SSC Rožňave. Starosta
informoval, že nám vrátili DPH-čku z projektu stavby mlyna, pričom by nám
zostalo 18 000 €. Je však potrebné vziať úver v Prima banke, kde máme úverový
rámec. Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že v prvom rade je potrebné sfunkčniť

kanály a najmä vpuste, ktoré sú na ulici Kpt. Nálepku a prispôsobiť výškovo
asfaltu ako je pri dome pána Dušana Gála. Taktiež pri dome Dušana Ďurána kanál
sprístupniť, pretože je kanál uzavretý. JUDr. Ján Klobušník skonštatoval, že je
správna voľba začať ulicou Kpt. Nálepku, pretože je to ulica najviac používaná
a poznamenal, že je dobré, že je tam kanál, pretože zachytáva vodu. Starosta
zabezpečí cenové ponuky na vyasfaltovanie dotknutej ulice a táto situácia sa bude
riešiť.
10. a) Návrh za člena komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

Ing.
Dianu
Ondrejčíkovú,
ako
predsedníčku
OZ
Stromíš.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne zvolili za člena komisie
kultúry
Ing.
Dianu
Ondrejčíkovú.
b) žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Stromíš. Ing. Slavomír Labuzík
skonštatoval, že kvôli problémom, ktoré nastali v kolektíve došlo na určitý čas k
„bezvládiu“ a keďže ide o mnohopočetný kolektív, ktorý obec reprezentuje, bolo
by vhodné im dotáciu poskytnúť. Taktiež podotkol, že súbor by nebol schopný
prevádzkovať budovu bývalého mlyna, ako prenájom na nácviky. Budovu môžu
využívať
na
nácviky
a na
uskladnenie
krojov
a materiálu.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili dotáciu pre OZ
Stromíš z rozpočtu obce na rok 2013 v sume 1 000 €.
c) informácia ohľadom povodňovej situácie na Kúpeľnej ulici a zatápania domov
na ulici SNP. Ing. Viliam Klobušník prečítal zápisnicu zo stretnutia Komisie
výstavby zo dňa 7. mája 2013 – príloha zápisnice. Viera Liptáková informovala
prítomných, že ich problém už bol za pána Klobušníka ako starostu, taktiež
skonštatovala, že voda sa zachytiť na Kúpeľnej ulici nedá. Skonštatovala, že tu
v obci boli zarážky, ktoré boli vybudované, no zmizli a taktiež majú vybudované
múriky občania a odrážajú úmyselne dažďovú vodu na cestu. Spýtala sa, či nikoho
netrápi, že voda zatápa aj multifunkčné ihrisko. Ing. Darina Švecová
skonštatovala, že je potrebné vyčistiť a vybudovať vpuste už pri kúpalisku a vodu
zachytiť už hore, kým nezíde do obce. Pani Viera Liptáková skonštatovala, že
všetka ornica im končí v záhrade. Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že vyčistenie
kanálov stále robia hasiči a občania z okolitých domov nepomôžu, je potrebné
vodu dostať pod kontrolu už nad dedinou. Ing. Viliam Klobušník podotkol, že pani
Žofia Hroncová súhlasí s obnovením jarku cez jej záhradu do potoka, no musia ho
vykopať ručne. Pán Ján Lipták podotkol, že je potrebné aj prečistiť rigol nad
školou, lebo je veľmi plytký a voda sa tam vôbec nezachytí. Štefan Bendík
podotkol, že táto problematika mu je známa a už za pána Kováča bol návrh, aby sa
to komplexne vyriešilo. Taktiež podotkol, že odrážky nad kúpaliskom zachytia
veľa vody, no veľa vody príde z ulice Osloboditeľov, čo už rigoly nestačia brať,
taktiež cesta ťarchou áut upadla. V zákrute pri škole sa začali otáčať kamióny
a veľké stroje, čo rigoly usadilo a tým stratili svoj efekt. Je nutné túto situáciu
riešiť, bez ohľadu na finančnú situáciu, pretože každé väčšie dažde sú pre občanov
na ulici SNP pohromou. Taktiež voda zo závozu sa rozleje po Kamennej ulici,
pretože rigol ju nestačí zachytávať. Ing. Andrea Hajdúková podotkla, že by mohlo
vyjsť v ústrety aj družstvo a zatrávniť dotknuté oblasti na poliach, čo by pohltilo

veľa vody. Ing. Slavomír Labuzík navrhol urobiť dohodu s družstvom, aby sa
dotknuté plochy zatrávnili. Starosta informoval o tom, že to bola dosť špecifická
situácia. Keď bolo dlhšie sucho, na poliach bola len ozimina alebo čerstvo zasiate
a do toho prišla nečakane silná prietrž mračien. Zaplavená bola ornicou z polí nie
len Kúpeľná, ale aj Letná a Kamenná ulica – splavené z poľa, taktiež sa zosunula
pôda na ulici Osloboditeľov, čo zapchalo jarok pri Janovi Bendíkovi. Všetky
vpuste a kanále boli vyčistené, no splavením ornice sa zapchali. Na Skalici
a v Riešici sú odrážky, no pole nad cintorínom je ťažko riešiteľné. V rámci
protipovodňových bol návrh aby sa pri regulačke plynu pri cintoríne vykopala
jama – vsakovacia jama, ktorá zachytí vodu, no nie je to možné, kvôli plynu.
Starosta navrhol urobiť na ulici Kúpeľnej „BG“ žľaby a bude túto problematiku
konzultovať s pánom Hroncom - vodohospodárom. Taktiež skonštatoval, že na
najbližšom zastupiteľstve sa musí riešiť otázka, čo robiť v prípade, keď občania
užívajú obecné pozemky bez akýchkoľvek poplatkov a tieto pozemky sú už
neupotrebiteľné. Taktiež navrhol zvolať stavebnú komisiu a pozvať aj pána Hronca
a riešiť túto situáciu. Ing. Marek Hronec skonštatoval, že by bolo potrebné žľaby
vyhĺbiť. Viera Liptáková skonštatovala, že keby boli žľaby aj v zákrute pri škole,
voda by neprešla až k nim, resp. určite nie v takom množstve. Ing. Viliam
Klobušník skonštatoval, že bol narušený spád, preto je potrebné začať už hore nad
kúpaliskom, kde sa zachytí najviac vody. Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že
vodu nikdy nie je možné zachytiť v dedine. Štefan Bendík poznamenal, že aj „poly
Mlynárky“ je potrebné tiež vodu odviesť do jarku. Ing. Slavomír Labuzík
skonštatoval, že je potrebné pozerať aj na to, na čo máme ako obec finančné
prostriedky. Ing. Viliam Klobušník navrhol na pondelok, dňa 13.mája 2013, zvolať
komisiu
výstavby
o 18.00
h.
d) úpravu chodníka okolo Ondreja Kováča, Mlynská 23 – popri potoku. Ing.
Marek Hronec navrhol riešiť situáciu s chodníkom okolo Ondreja Kováča, ul.
Mlynská a to tak, že by sa vystaval chodník popri plote, až po železný most.
Kováčov plot sa už vyvracia až do potoka a ľudia sa sťažujú, že nemôžu
prechádzať ku pošte, na ihrisko... Taktiež Ing. Hronec skonštatoval. že po tejto
ceste by mohli chodiť aj deti na bicykloch, čo v momentálnom stave nie je možné.
Starosta informoval, že 7 m je od potoka po Kováčov plot obecný pozemok. Ing.
Hronec navrhol listom vyzvať pána Kováča na odstránenie spadnutého plotu
a posunutie plota na jeho vlastný pozemok. Starosta vyzve listom pána Ondreja
Kováča,
aby
si
spadnutý
plot
dal
do
poriadku.
e) upresnenie zámeny pozemkov medzi Pozemkovým spoločenstvom Vlachovo
a obcou Vlachovo. Pozemkovým spoločenstvom bola upresnená zámena
pozemkov s obcou Vlachovo. Štefan Bendík informoval, že po ukončení ROEP
došlo k zmenám výmerov, ktoré boli predtým predmetom zámennej zmluvy, preto
bolo potrebné zmeniť niektoré pozemky - príloha zápisnice.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválili zámenu pozemkov medzi
Pozemkovým
spoločenstvom
Vlachovo
a obcou
Vlachovo.

11. Diskusia:

- JUDr. Ján Klobušník informoval, že je potrebné kúpiť aspoň 5 kg náteru na
altánok, aby sa tam spravilo predajné miesto – v areáli spoločenského klubu obce
- starosta informoval, že je potrebné vymurovať oporný múr nad mlynom pod
domom pána Alexandra Lorincza. Starosta oslovil firmu pána Sklenára, aby múr
premeral a urobil cenovú ponuku. Starosta informoval o múriku a plote pri fare.
Chce múr zo šalovacích tvárnic, pričom a časť obiť latkami –cenovú ponuku má
pripraviť firma Miroslav Hronec. Chce sa dohodnúť s pani farárkou aby sa
cirkevný zbor podieľal 1/3-ou na tejto výstavbe.
- Mária Hlaváčová podotkla, že je potrebné urobiť niečo s kultúrnym domom,
pretože zateká cez strechu do miestností v zadnej časti kultúrneho domu.
Kontrolórka skonštatovala, že keďže tečie strecha, chátra obecný majetok.
- JUDr. Ján Klobušník informoval, že tečie strecha aj v Spoločenskom klube obce
– v časti Matice. Navrhol kroje umiestniť do miestnosti klubu mladých, pretože
dané priestory sú v zime vykurované
- Ing. Zuzana Kováčová skonštatovala, že je potrebné doriešiť riady – servis
z Kultúrneho domu a z kuchyne v Spoločenskom klube obce. Navrhla ich
umiestniť do bývalého kaderníckeho salóna. Taktiež je potrebné doriešiť
upratovanie a podmienky prenájmu obecných budov. Ing. Viliam Klobušník
navrhol vyberať zálohu za servis. Starosta pošle robotníkov obce vypratať
a vymaľovať sklad pri kuchyni, ktorý sa bude zamykať, všetok servis sa prenesie
do daného skladu, ktorý bude zamknutý a servis sa bude občanom vydávať proti
podpisu. V prípade poškodenia, alebo rozbitia bude stanovený poplatok, ktorý
budú musieť občania uhradiť.
- Ing. Marek Hronec informoval, že pred kultúrnym domom sú hady – vretenice.
Je potrebné hady zneškodniť, pretože tam bude veľa akcií a je to nebezpečné
najmä kvôli deťom
- Ing. Viliam Klobušník navrhol pozvážať všetky kompostoviská na jedno miesto
– nad kúpalisko a zrušiť kompostovisko „v ulici“. Starosta informoval, že danú
problematiku začal riešiť s predsedom družstva. Taktiež by chcel spolupracovať
s Pozemkovým spoločenstvom a vyriešiť otázku kompostovísk. Ing. Andrea
Hajdúková podotkla, či by nebolo možné zadovážiť pre každú domácnosť
kompostér, ako majú trebárs v Gem. Polome
- Ing. Viliam Klobušník navrhol určiť miesto, kde sa budú v určitom termíne
zvážať konáre, ktoré keď sa nakopia objedná obec firmu, ktorá spracuje konáre.
Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že je potrebné určiť človeka, ktorý bude
zodpovedný za danú skládku. Starosta podotkol, že je to potrebné zakotviť do
VZN spôsob zvážania, uskladňovania a zneškodňovania biologicky rozložiteľného
odpadu a určiť aj sankcie v prípade porušenia VZN.
- Ing. Viliam Klobušník navrhol zriadiť zberný dvor s určitým režimom
12. Návrh na uznesenie predložila Mária Hlaváčová. Starosta obce ukončil 16.

zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednoznačne schválili uznesenie.

Uznesenie č. 16/2013 – OZ
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Komentár hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012
2. Výročnú správu obce za rok 2012
B: Schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2012, bez výhrad
2. Správu nezávislého audítora obce o overení účtovnej závierky obce za rok 2012
3. Prenájom areálu kúpaliska firme Calisto, s.r.o., Dobšiná na obdobie od 15.5.2013 do
31.12.2017, za cenu 1 500 € ročne.
4. Odpredaj vozidla PV3S cisterna, pre žiadateľa Michala Tomka, Vlachovo, Kpt.
Nálepku 188, za cenu 800 €
5. Žiadosť občianskeho združenia Stromíš o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Vlachovo na rok 2013 vo výške 1 000 €
6. Zámenu pozemkov vo vlastníctve obce – par. č. C KN 1863; C KN 1869; C KN 1823;
C KN 2177; E KN 1468 a E KN 1386 s pozemkami vo vlastníctve pozemkového
spoločenstva vo Vlachove – parc. č. E KN 1173/1; E KN 1173/101; C KN 1910/1; E
KN 2659/1; E KN 2659/2; E KN 2841/4; E KN 2841/3; E KN 2841/5; C NK 161; C
KN 162; C KN 167; E KN 443; E KN 690; E KN 962; E KN 430; E KN 1041/1; E
KN 1041/2; E KN 1144; E KN 1650 a E KN 876.
C: Súhlasí:
1. S vyasfaltovaním miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku
2. Súhlasí so zameraním obecného pozemku parcely č. 3097 vedenej na LV 631, za
účelom odpredaja časti pozemku pre žiadateľa
D: Ukladá:
1. Stavebnej komisii stretnutie dňa 13.5.2013 o 18.00 h za účelom riešenia – dohodnutia
realizácie diela zachytávania prívalových vôd s prizvaním odborníkov na tieto práce.
E: Žiada:
1. Starostu obce uzavrieť Zmluvu o prenájme areálu kúpaliska s firmou Calisto, s.r.o.
Dobšiná
2. Starostu obce uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu o odpredaji vozidla V3S cisterna, so
žiadateľom Michalom Tomkom, Vlachovo, Kpt. Nálepku 188
3. Starostu obce o zazmluvnenie podmienok obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy
v lokalite nad Dolinou s Poľnohospodárskym družstvom Vlachovo
4. Starostu obce o zverejnenie výzvy na predkladanie cenových ponúk na realizáciu
asfaltovania miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku
F: Volí:
1. Za členku komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí Ing. Dianu
Ondrejčíkovú, Vlachovo, ul. Kamenná 170

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
( 5 poslancov).
Vo Vlachove, 9. mája 2013
Zapísala: Eva Černajová

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Darina Švecová
Ing. Marek Hronec

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

