Zápisnica
zo 17. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 22. januára 2009, na Obecnom úrade vo Vlachove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Porušovanie verejného poriadku v obci Vlachovo a zákaz
konania nočných diskoték v Pohostinstve Jednota SD
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo č. 2/2009
O podmienkach konania verejných podujatí na území obce
Vlachovo
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo č. 3/2009 –
O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v obci Vlachovo
5. Informatívna správa o príprave 32. ročníka Výstupu na Stromíš
6. Rôzne:
a) Ples starostov
b) Kultúrne leto (prieskum cien koncertov)
7. Interpelácia a diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj
Kováč.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku admin. pracovníčku Renátu
Leškovú, za overovateľov zápisnice Ing.Andreu Hajdúkovú a Dušana Elexu a do
návrhovej komisie poslancov Dušana Petrenku a Máriu Hlaváčovú. Program
zasadnutia, návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválený.
2. Na základe oslovenia občanov obce (Ing. Marian Gallo, Ján Gallo, Ing. Ján Gál,
Jarmila Gálová a iní), že je porušovaný nočný kľud v obci, neporiadok v obci a je
ničený majetok občanov obce, počas konania verejných nočných kultúrnych podujatí
– diskoték v Pohostinstve na ulici Kpt. Nálepku 209 sa rozhodol zvolať mimoriadne
zasadnutie OZ. Mladiství v podnapitom stave rozbíjajú okná a ploty občanov žijúcich
v blízkosti pohostinstva, pred obchodom Jednoty je v sobotu ráno neporiadok, rozbité
fľaše, rozhádzané umelé poháre, občania musia obchádať odpadky, keď sa chcú
dostať do predajne, taktiež je znečistená horná a dolná autobusová zastávka, ulica
Kpt. Nálepku, mladí občania v obci vykrikujú, túrujú autá, čo narušuje nočný kľud.
Pri poslednej diskotéke došlo dokonca k fyzickému útoku na dvoch občanov obce
(Marek Hronec a Vladimír Gecelovský), ktorý sa vracali v noci domov. Prípad je
riešený ObO PZ v Dobšinej, kde boli zistení páchatelia – občania z Dobšinej
a Kobeliarova.
Bezpečnostná situácia v obci je vypätá a preto navrhuje riešiť
uvedený problém s prevádzkovateľmi pohostinstva a upozorniť ich na dodržiavanie
otváracích hodín, ktoré majú povolené na základe rozhodnutia Obce Vlachovo č.
85/2008 zo dňa 12.5.2008, t.j. v pracovných dňoch a v nedeľu do 22.30 hod.
a v piatok a v sobotu do 23.00 hod. Uvedený problém konzultoval už s riaditeľkou

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, riaditeľom OO PZ
v Rožňave, riaditeľom ObO PZ v Dobšinej a zástupcom Jednoty SD Revúca, ktorá je
majiteľom budovy pohostinstva. ObO v Dobšinej podporuje zákaz konania nočných
diskoték. Na oddelení PZ sa nachádza hrubý spis, v ktorom sú uložené zápisnice,
z riešenia priestupkov vzniknutých v obci Vlachovo pri organizovaní nočných
diskoték. Podnikateľ podniká na základe živnostenského oprávnenia, v ktorom má
ohlásenú živnosť na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom
na priamu konzumáciu. Pre prevádzkovateľa pohostinstva p. Zoltána Molčana
z Rožňavy má starosta obce pripravený na odoslanie list (je prílohou zápisnice),
v ktorom ho upozorňuje na nedodržanie otváracej doby v jeho prevádzkovej jednotke
a na porušovanie platných zákonov, nariadení a smerníc na úsekoch požiarnej
ochrany, hygieny, ochrany verejného poriadku a oprávnenosti podnikania. Taktiež je
pripravená k zozbieraniu podpisov podpisová akcia, v ktorej si občania obce neželajú
organizovanie nočných diskoték v obci. Starosta obce požiadal poslancov, aby
navštívili občanov s petičnými hárkami za účelom vyjadrenia sa.
- Dušan Elexa súhlasí so zaslaním napísaného listu. Je toho názoru, že
prevádzkovateľ diskoték porušuje ešte mnoho iných zákonov (SOZA – nahlasovanie
kultúrnych podujatí a platenie poplatkoch ochrannému zväzu za hudobnú produkciu),
počas diskotéky tancuje v miestnosti 5 - 10 detí, ostatné deti (aj maloleté sedia
v krčme, požívajú alkoholické nápoje a potom vystrájajú a bijú sa ). Je potrebné
získať čo najviac podpisov občanov obce, ktorí si neprajú aby v obci boli
organizované diskotéky
- Mária Hlaváčová tiež súhlasí s odoslaním listu a myslí si že živnostenský list nie
je v súlade s podnikaním
- Ing. Hajdúková Andrea pripomienkovala, že obec nemala vydať rozhodnutie
o čase predaja, keď podnikateľ nepredložil správny výpis so živnostenského registra
- Ing. Viliam Klobušník – navrhol v liste sa vyjadrovať len k tým skutočnostiam,
ktoré vieme dokázať – list je napísaný dosť emotívne, podnikateľa je potrebné
upozorniť na to, že kultúrne podujatia môže organizovať na základe žiadosti
o kultúrne podujatie – čím oznámi obci že diskotéka bude a môže ju robiť len v rámci
prevádzkovej doby, nech začne napríklad o 17.00 hod. do 23.00 hod.
- JUDr. Ján Klobušník – tiež navrhol formulovať list do právnej podoby, aby sa
niekto neodvolal a nenapadol starostu za osočovanie a zakazovanie podnikania. Je
pravda, že v pohostinstve je len jeden východ, sú tam porušovaná hygienické
pravidlá, počas diskotéky sú tam bitky, zvady, hluk, návštevníci spôsobujú škody na
majetku obce a jej občanov (aj on býva na ulici Kpt. Nálepku). List treba napísať
jednoduchšie, nerozpisovať sa, pri písaní sa držať právnych ustanovení, aby z listu
nevyplýval hnev, a p. Molčan si môže myslieť, že ho napádame, je potrebné vyžiadať
aj správu od polície, koľkokrát zasahovali, aby sme mali dôkazy a list ukončiť v tom
zmysle, že pre obec je uskutočňovanie nočných diskoték nežiadúce.
- Jaroslav Mihók – v pohostinstve je zima, kúrenie niekedy vôbec nefunguje,
vykuruje sa kachľovou pecou na pevné palivo, drevo je mokré preto ho donesú dnu
a sušia ho priamo v otvoroch kachľovej pece, táto pec vyhrieva aj vodu v radiátoroch,
teplá voda vo WC netečie, ba dokonca tam nie sú ani kohútiky, jedna kabínka
mužského WC vôbec nefunguje, druhá je uzavretá, voda v pisoároch netečie, hasiace
prístroje v pohostinstve nie sú na viditeľnom mieste, obecný hasičský zbor nemá
právo uskutočniť hasičské prehliadky v prevádzkach právnických osôb, kontrolujú sa
len domy občanov v obci.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo č. 2/2009 o podmienkach
konania verejných podujatí na území obce Vlachovo predložil starosta obce. VZN je
prílohou zápisnice.
-JUDr. Ján Klobušník navrhol doplniť do § 2 odst. 4 - účelové zariadenia obce
(ako je napr. klub dôchodcov alebo kultúrny dom), pripomienkoval, že klub mládeže
sa navštevuje v nočných hodinách počas diskoték, mládež kričí, vystrája a ruší nočný
kľud, stále nemá vypracovaný klubový poriadok a nemá stanovené prevádzkové
hodiny klubu.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo č. 3/2009 – O pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vlachovo predložil starosta obce.
VZN je prílohou zápisnice.
5. Príprava 32. ročníka Výstupu na Stromíš – informáciu podal starosta obce.
Riaditeľom výstupu je Ing. Miloslav Gál ml., 24. 1. 2009 ráno o 7.30 hod. sa
uskutoční na obecnom úrade malá recepcia, na ktorú starosta obce pozval všetkých
poslancov a aktivistov, potom bude položenie venca k pamätníku SNP, krátky
príhovor starostu a malý ohňostroj odštartuje výstup. Na Stromíši bude podávaný čaj,
losovaná tombola, vstupenky, odznaky a lístky na guláš budú ráno predávať
dôchodkyne: Martinková Alžbeta a Hroncová Valéria. Guláš bude podávaný
v kultúrnom dome a uvarí ho pán Milan Genčanský. Odznaky sú zakúpené v počte
200 ks, hudba v kult. dome je zabezpečená – František Majerčák, bufet si zobral na
starosť organizačný výbor.
6. Rôzne:
a) Starosta obce informoval, že v Kultúrnom dome v Dobšinej sa dňa 31.
januára 2009 uskutoční XIV. reprezentačný ples starostov a primátorov, na ktorý sa
prihlásilo z našej obce 6 manželských párov.
b) Starosta obce informoval, že už urobil prieskum cien za vystúpenie
hudobných skupín – koncerty pre mládež v lete 2009:
• Peter Cmorík – koncert 3.000 € (90.000,- Sk) + plus zabezpečiť ozvučenie
• IMT Smile - koncert 7.000 € + DPH (210.000,- Sk + DPH) a za ozvučenie
(3.000 €)
- Ing. Hajdúková navrhla koncert hudobnej skupiny Horkýže slíže.
7. V interpelácii a diskusii vystúpili nasledujúci poslanci:
JUDr. Ján Klobušník informoval OcZ, že MO MS vo Vlachove pripravuje oslavy
60. výročia založenia MO MS vo Vlachove a v rámci osláv aj stretnutie rodákov obce
Vlachovo. Oslavy budú 8. mája 2009 preto žiada OcZ aby sa vytvoril prípravný výbor
a začalo sa s prípravou osláv. Je potrebné zabezpečiť organizačne oslavy a pripraviť
kultúrny program. Ďalej informoval, že spracoval projekty, ktorými žiadal MS - fond
Proslovakia o pridelenie finančných prostriedkov na organizovanie osláv 60. výročia
založenia MO MS, na vydanie CD nosiča mužskej speváckej skupiny Pekná dolinka
a nadviazanie spolupráce so slovenskou obcou Tóthkomlos v MR.
Starosta obce navrhol spojiť oslavy tento rok s LFĽSaT, ktorý sa koná každoročne
v júni.
Ing. Viliam Klobušník upozornil, že je potrebné okamžite opraviť strechu na ZŠ,
bol to pozrieť, strecha zateká, krokva v úžľabí je zhnitá, je už zatečená stena, zvonku
odletí brizolit a v zborovni je už po stenách pleseň. Kým sa nevybavia peniaze na
väčšie opravy, je potrebné previesť aspoň výmenu strešnej krytiny v tom mieste, kde

zateká. S pánom Dušanom Černajom sa dohodli že strechu opravia ale budú
potrebovať k oprave plošinu.
Mgr. Juraj Kováč informoval, že obec podala na KŠU v Košiciach žiadosť
o pridelenie finančných prostriedkov na opravu strechy na budove ZŠ.
Dušan Elexa sa dotazoval ako funguje masážne lôžko Seragem a či je záujem
občanov o masáže.
Starosta obce informoval, že obec zriadi prostredníctvom ÚPSVaR v Rožňave
v priestoroch bývalej MŠ chránené pracovisko. Zamestná v nej invalidnú dôchodkyňu
Miroslavu Ondrejčíkovú (je podmienkou pri zriadení chránenej dielne). Spolu s ňou
tam bude pracovať jej matka Božena Ondrejčíková, ktorá bude zamestnaná ako
pracovný asistent – pretože dcéra zo zdravotných dôvodov potrebuje pomoc
a celodennú starostlivosť. Obidve budú zamestnancami obce a ÚPSVaR bude obci
prispievať na ich mzdu po dobu 24 mesiacov. Miroslava Ondrejčíková bude
vykonávať klasickú masáž a Božena Ondrejčíková bude obsluhovať masážne lôžko
Seragem. K zriadeniu dielne obec potrebuje súhlas od Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a potom podá žiadosť na ÚPSVaR v Rožňave.
8. Návrh na uznesenie prednesený Dušanom Petrenkom bol poslancami
jednohlasne schválený.

Uznesenie č. 17/2008 - OZ
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Informatívne správy:
• O pripravenosti 32. ročníka Výstupu na Stromíš
• O organizovaní reprezentačného plesu starostov a primátorov
• O prieskume cien a termínov vystúpení hudobných skupín
v programe Vlachovského leta 2009
B: Schvaľuje:
1. situačnú správu o stave dodržiavania verejného poriadku v obci Vlachovo
v súvislosti s konaním nočných diskoték v Pohostinstve Jednota SD na Ul.
kpt. Nálepku č. 209
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachove č. 2/2009 o podmienkach
konania verejných podujatí na území obce Vlachovo
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo č. 3/2009 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vlachovo
4. zriadenie a prevádzku chráneného pracoviska – masérske práce, v budove
bývalej MŠ
C: Nesúhlasí:
1. s organizovaním a konaním nočných diskoték a zábav v Pohostinstve
Jednota SD, Ul. kpt. Nálepku č. 209 v čase mimo úradne stanovenej
otváracej doby rozhodnutím Obce Vlachovo, č.j. 85/2008 zo dňa
12.5.2008.

D: Žiada:
1. starostu obce vydať ústny a písomný zákaz konania nočných diskoték
a zábav v Pohostinstve Jednota SD vo Vlachove v čase mimo stanovenej
otváracej doby s termínom platnosti od 23.1.2009
2. Komisiu ochrany verejného poriadku OcZ vo Vlachove vykonávať stály
dozor nad dodržiavaním zákazu uvedeného v bode C/1 tohto uznesenia
OcZ
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
a 17. zasadnutie OZ vyhlásil ho za ukončené.
Zapísala: Renáta Lešková
Overovatelia zápisnice:
Dušan Elexa
Ing. Andrea Hajdúková

Mgr. Juraj Kováč
starosta obce

