Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
24. februára 2015 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
16:00 hod. stretnutie pred areálom kúpaliska
17:00 hod.:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení.
3. Správa z vykonaných kontrol zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na r. 20132014.
4. Informačná správa o prijatých žiadostiach o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce v roku
2015.
5. Schválenie navrhnutých členov komisií OZ podľa návrhov predsedov komisií.
6. Odvolanie člena Rady školy za OZ Máriu Hlaváčovú a schválenie nového člena Rady školy
za OZ.
7. Prerokovanie kalendára kultúrnych podujatí na rok 2015
8. Prerokovanie žiadosti Moniky Cousins o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
9. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2014.
10. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu vôd.
11. Prerokovanie ďalšieho fungovania a prevádzky areálu letného kúpaliska.
12. Prerokovanie návrhu na zrušenie právnej subjektivity ZŠ s MŠ Vlachovo.
13. Rôzne – informácia o programe rozvoja vidieka na roky 2014-2020,
14. Diskusia
15. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov a aktivistov, ako aj hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu
Štefánikovú a riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo Mgr. Ľubomíra Hlaváča. Poslanci sa
stretli o 16.00 hod. na kúpalisku, aby na mieste prejednali ďalšie kroky jeho
prevádzky. Starosta ospravedlnil neprítomných poslancov Mgr. Juraja Kováča a
Miloslava Ďurána. Následne informoval prítomných o programe dnešného
zastupiteľstva tak, ako bolo zaslané v pozvánke. Starosta sa informoval, či má
niekto ešte niečo na doplnenie do programu na prerokovanie. Starosta doplnil bod
1.1 – Informácia o oblastnej organizácii cestovného ruchu Slovenský raj – Ing.
Deneš – výkonný riaditeľ.
Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 2. zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Viliam Klobušník a Mgr. Eva Teplická, za
overovateľov Marek Adami a Ing. Slavomír Labuzík a za zapisovateľku Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválili do návrhovej komisie Ing. Viliama
Klobušníka a Mgr. Evu Teplickú, za overovateľov zápisnice Mareka Adamika a Ing.
Slavomíra Labuzíka a za zapisovateľku Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
poverilo starostu prejednaním výmeny pozemku rybníka vo vlastníctve Lesov SR
za pozemok na Vlachovo – Maša, ktorý je vo vlastníctve obce, ale zatiaľ sa tak

nestalo, ale je pripravený list, ktorým chce osloviť p. Zubrického, riaditeľa OZ
Rožňava. Podľa starostu ide o dlhodobejšiu záležitosť, nakoľko pozemok na Maši
vo vlastníctve obce je oveľa väčší, má okolo 3,3 ha a pozemok kde je rybník
a ostatné pozemky vo vlastníctve lesov SR nemjú spolu ani 1 ha.
3. Ing. Zuzana Štefániková predložila správu z vykonaných kontrol zúčtovania
poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na roky 2013-2014. Obec poskytla 3 dotácie
na základe uznesenia z roku 2012. So všetkými organizáciami boli spísané
zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, následne boli tieto zverejnené na
obecnej stránke a následne aj zúčtované podľa pokynov obce. K jednotlivým
organizáciám – FO TJ – použili dotáciu na nákup výstroja. OZ Stromíš vo výške
500 eur na ubytovanie počas sústredenia, nácvik nového tanca a choreografiu.
Nakoľko nevyčerpali celú dotáciu, nedočerpanú sumu vo výške 260 eur vrátili na
účet obce dňa. 31.12.2013. OZ Motorsport team – 250 eur – nákup pneumatík,
OZ Motocross klub nakúpili výstroj pre jazdcov, prilby, uhradili štartovné,
zúčtovanie bolo v poriadku. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. Čo sa týka
nedostatkov ohľadom účtovníctva, tak každá právnická osoba je povinná viesť
účtovníctvo, upozornila kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková.
Rok 2014 – FO TJ – 3000, Motorsport team a Motocross klub – 300 € a OZ Stromíš – 500
Eur. OZ Stromíš použilo dotáciu na nákup obuvi, charakteriek, dámskych čižiem, uhradili
ubytovanie na sústredení v Rejdovej a zakúpili vešiaky na kroje. Zúčtovanie bolo v poriadku
aj predložené doklady. Vlachovo Motosport team zakúpili z dotácie letné pneumatiky,
predložené doklady a zúčtovanie bolo v súlade so zmluvou a účtovnými predpismi. OZ
Motocross klub dotáciu použilo na úhradu štartovného, nákup náhradných dielov na
motocykel. Kontrolórka upozornila, že žiadateľ by mal vrátiť dotáciu vo výške 75 eur na účet
obce do 15 dní od predloženia správy o kontrole, nakoľko predložené výdavky nie sú v súlade
s podpísanou zmluvou o poskytnutí dotácie a teda boli neoprávnene použité. Táto správa tvorí
prílohu zápisnice. Ing. Viliam Klobušník navrhol, doplniť chýbajúce doklady OZ Motocross
klubu, aby nebolo potrebné vrátiť dotáciu. Ing. Slavomír Labuzík upozornil, že výdavky boli
použité na vývoz odpadu pri TJ a museli zaplatiť za vozidlo, ktoré odpad vyvozilo. Štefan
Bendík navrhol riešiť to dodatkom k zmluve, pokiaľ je presvedčený, že výdavky boli
oprávnené.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) vzalo na vedomie správu z vykonaných kontrol
zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce na r. 2013-2014.
4. Informačnú správu o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce Vlachovo na
rok 2015 predložila Ing. Zuzana Štefániková. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. OZ
Vlachovo Motorsport Team žiada o dotáciu vo výške 1000 eur, ktoré plánuje použiť na nákup
pneumatík pre súťažné vozidlo, vytyčovaciu výstražnú pásku, digitálnu časomieru, reklamné
plachty, nákup vecných cien pre víťazov na VJZ 2015, štartovné pre VMS posádku, nákup
servisnej techniky, stavebný materiál na garáž.. OZ Motocross klub žiada o dotáciu vo výške
900 €, ktoré plánuje použiť na reprezentáciu obce a dostavbu moto-bicyklokrossovej trate
v obci, na realizáciu športových podujatí pre občanov Vlachova. TJ FO Vlachovo žiada
dotáciu vo výške 4000 eur, ktoré plánuje použiť na činnosť futbalového oddielu mužstva
dospelých, dorastu a prípravky, réžiu budovy a ihriska, na nákup výstroja a zdravotníckych
potrieb na ošetrenie hráčov, prestupy a hosťovania hráčov, poplatky ObFZ a SFZ. OZ Stromíš
požiadalo o dotáciu vo výške 1500 €, ktorú plánuje použiť na ubytovanie počas sústredenia,
hudobný doprovod, choreografiu tanca, doplnenie krojového vybavenia – čižmy, krpce. MO
MS Vlachovo požiadalo o dotáciu vo výške 200 eur, ktorú plánuje využiť na dobrovoľnícku
činnosť v obci a podporu kultúrnych aktivít. Nakoľko žiadosť o poskytnutie dotácie

z rozpočtu obce Vlachovo na rok 2015 mala byť doručená do 31. decembra 2014 a bola
doručená 2. februára 2015, je potrebné, aby o jej schválení rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
Kontrolórka ďalej informovala, že v prípade schválenia týchto dotácií starosta uzavrie s
týmito organizáciami do 30 dní zmluvu o poskytnutí dotácie a na jej základe bude dotácia
poskytnutá.
JUDr. Ján Klobušník nesúhlasí s neposkytnutím dotácie pre MO MS, lebo tento rok je
vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra a požaduje pre MO MS nejakú finančnú čiastku, formou
dotácie. Dohodol sa s riaditeľom školy a Jednotou dôchodcov, že zorganizujú spoločnú akciu
na rok Ľudovíta Štúra. Informoval, že MO MS je OZ a má právnu subjektivitu, ale IČO má
Matice Slovenskej. Starosta nesúhlasí, lebo podľa neho je Matica slovenská štátna rozpočtová
organizácia a obec im nesmie poskytovať dotácie. Starosta tiež informoval, že obec poskytuje
bezplatne miestnosť pre MO MS. JUDr. Klobušník upozornil, že MO MS prispieva
a podporuje aj akcie konané v obci, ako napr. folklórny festival, OZ Stromíš a tiež má ako
organizácia právo žiadať dotáciu a dostať ju, doteraz vždy podporovali všetky akcie v obci.
Nesmieme Maticu zaznávať. Starosta nesúhlasí s financovaním akcií Matice slovenskej
z obecného rozpočtu aj ked sa organizujú v obci.Upozornil, že práve naopak Matica
podporovala podujatia v obci. Štefan Bendík upozornil, že sa budú prerokovávať kultúrne
akcie a Matica môže navrhovať akcie, ktoré sa budú v obci organizovať. Ing. Viliam
Klobušník upozornil, že všetky organizácie sú rovnocenné, všetky majú nejaký cieľ a funkciu
a preto nerozumie, prečo niektorej dať dotáciu a inej nie.
FO TJ Vlachovo odsúhlasená výška dotácie – 2800 €
OZ Stromíš – 500 eur
Motorsport team – 300 eur
OZ Motocrossový klub – 300 eur
Marek Adami sa informoval, či môžu dotáciu použiť aj na rekonštrukciu garáže, ktorá je vo
vlastníctve obce. Kontrolórka obce upozornila, že dotáciu je možné využiť na činnosť OZ
a taktiež nie je možné rekonštruovať garáž, keď nie je ich majetkom.
Všetci poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili nasledovné výšky poskytnutých
dotácií FO TJ Vlachovo – 2800 €, OZ Stromíš Vlachovo – 500 €, OZ Motorsport team –
300 €, OZ Motocrossový klub – 300 €.
4.Poslanci v ďalšom bode schvaľovali navrhnutých členov komisií OcZ a to nasledovne:
Komisia financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu, predseda Ing. Marek Hronec,
navrhol za členov – Ing. Andreu Hajdúkovú a Mareka Adamiho.
Komisia pre ochranu verejného poriadku, predseda Ing. Slavomír Labuzík navrhol za členov
JUDr. Jána Klobušníka, Jaroslava Mihóka a Miloslava Ďurána.
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, predseda Ing. Viliam
Klobušník navrhol za členov Štefana Bendíka a Jaroslava Hajdúka.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí, predsedníčka Mgr. Eva
Teplická navrhla za členov Jána Galla, Mgr. Juraja Kováča, Mgr. Mariana Kušniera, Mgr.
Martinu Gdovinovú, Ing. Natáliu Jergovú, PhD.
Všetci poslanci (5 poslancov) schválili navrhnutých členov jednotlivých komisií.

6. Starosta informoval prítomných o potrebe odvolania člena Rady školy za OcZ – Máriu
Hlaváčovú, nakoľko už nie je poslankyňou za OcZ a zároveň navrhol za člena Rady školy za
OcZ – Mgr. Evu Teplickú.
Všetci prítomní (5 poslancov) schválili za členku Rady školy za OcZ – Mgr. Evu
Teplickú.
7. Prerokovanie kalendára kultúrnych podujatí na rok 2015, ktorý bol zaslaný poslancom
mailom na naštudovanie. Starosta navrhuje organizovať tie isté kultúrne podujatia ako minulý
rok. Tento kalendár tvorí prílohu zápisnice
Ján Gallo navrhol v kalendári upraviť organizáciu muzikantského chodníka 10. októbra 2015,
keďže už je takto nahlásený na oblastnej organizácii turistov. Taktiež navrhuje vyškrtnúť
slová „kultúrny program ľudových muzikantov“ a navrhuje aby tam zostalo len kultúrne
podujatie na záver turistickej sezóny.
Ing. Marek Hronec na Mikuláša navrhol zorganizovať pre deti Mikuláša, aj s koňmi a kočom.
JUDr. Ján Klobušník – požiadal o doplnenie ako organizátora JDS – na remeselníckom
jarmoku a festivale.
Tento kalendár kultúrnych podujatí na rok 2015 schválili všetci poslanci (5 poslancov).
8. Prerokovanie žiadosti Moniky Cousins o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Ide o
dcéru Jána Kleina a jedná sa o pozemok na p.č. 3095/3. Predchádzaním tejto žiadosti boli
sťažnosti na susedov – Alexandra Lorincza a Ing. Pavla Leška zo strany Jána Kleina. Starosta
informoval prítomných o sťažnosti na Šaňa Lorincza, ktorý si postavil na svojom pozemku
prístrešok na auto, s čím pán Klein nesúhlasí. Na miestnej obhliadke boli starosta s J.
Puškášovou, kde na mieste zistili, že stavba je postavená na základe povolenia stavebného
úradu, pričom boli zo strany stavebníka splnené všetky potrebné náležitosti k drobnej stavbe.
J. Klein taktiež nesúhlasí s prístupovou cestou , ktorá vedie popod ich okná a ani s bránou,
ktorou má ohradený dvor Alexander Lorincz pri ich dome. Ďalšiu sťažnosť podal pán Klein
na Ing. Leška, prekáža im orech, z ktorého padajú listy a staré konáre na jeho pozemok.
Sťažuje sa aj na stodolu, ktorú si Ing. P. Leško postavil. Starosta na tieto sťažnosti odpovedal
a podľa neho bude ešte potrebné zvolať účastníkov konania na konfrontáciu.
Ing. Viliam Klobušník a Ing. Slavomír Labuzík upozornili, že odpredajom by vznikol
nebezpečný výsek z celistvosti pozemku a mohlo by dochádzať k problémom pri krízových
situáciách, pretože samotná Mlynská ulica je aj tak dosť úzka.
Všetci poslanci (5 poslancov) podali zamietavé stanovisko k odpredaju pozemku.
9. Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31. 12.2014
predložila kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková a tvorí prílohu zápisnice. Ústrednou
inventarizačnou komisiou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Poslanci požiadali
doplniť aj ZŠ s MŠ, teda v akej hodnote bolo vyradenie majetku.
Adami Marek sa informoval, čo sú to pohľadávky z nedaňových príjmov obcí na 318,
kontrolórka informovala, že ide o nedoplatky za odvoz TKO a daň z nehnuteľností a za psa.
Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie správu inventarizačnej komisie.
10. Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu vôd. Toto VZN sme
vypracovali na základe upozornenia Okresnej prokuratúry, ktorá vykonala kontrolu na úseku
ochrany vôd. Ide o spôsob zásobovania vodou miestneho obyvateľstva v čase nedostatku, a o

náhradné odvádzanie odpadových vôd... , čo sa občanom zakazuje, aké sú regulačné stupne,
ako zabezpečujeme pitnú vodu v čase krízového stavu. Toto VZN č. 1/2015 tvorí prílohu
zápisnice.
Ján Gallo – navrhol zakomponovať do VZN aj obecné studne, ktoré sa v obci nachádzajú.
Štefan Bendik – navrhol, aby sa pitnej vody venovala zvýšená pozornosť a hlavne obecné
studne by bolo potrebné vyčistiť a skontrolovať ich kvalitu. Mali by byť považované za
náhradný zdroj pitnej vody. Navrhol pasportizáciu studní a zabezpečenie ich neznečisťovania.
JUDr. Ján Klobušník – navrhol, aby bolo vo VZN zapracované, že polievanie záhrad v
prípade nedostatku vody majú občania zabezpečovať vodou zo studní.
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia si toto vezme na starosti a
predloží to na ďalšom zastupiteľstve, prejde všetky studne, zistí v akom sú stave a očísluje
ich.
VZN č. 1/2015 všetci poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili.
12. Prerokovanie návrhu na zrušenie právnej subjektivity ZŠ s MŠ Vlachovo. Starosta
informoval, že návrh na zrušenie právnej subjektivity vyšiel z odporúčania audítora, ktorý pri
poslednom audite vyslovil myšlienku, že je zbytočné udržiavať mikroúčtovnú jednotku ako je
škola a mať navyše účty, konsolidovať a presúvať peniaze medzi účtami, pričom by sa mohlo
veľa vecí robiť na obci a veľa finančných operácií by odpadlo. Starosta si na internete našiel
dôvodovú správu k zrušeniu právnej subjektivity. Taktiež informoval, že v ekonomickej
činnosti – vedie sa kniha faktúr, robia sa objednávky, uhrádzajú fa, spracúvajú sa likvidačné
listy, mesačne sa evidujú platby, školné, upozorňujú sa neplatiči, kontroluje sa pokladňa, robí
sa návrh rozpočtu, zabezpečuje sa styk s bankou, vedú sa podacie denníky, spracúvajú sa
podklady k mzdám, riešia sa hlásenia k poisťovniam. Po zrušení právnej subjektivity by sa
objednávalo všetko cez obec, evidencia majetku školy by bola na obci – jednotná
inventarizácia, účtovnícke programy – bol by len jeden, výkazy do poisťovní, extra fa, extra 3
účty, elektronické obstarávanie cez elektronické trhovisko, ktoré bude od 1.3.2015 povinné.
Štatutárom by bol starosta, ale riaditeľ by mal ponechané všetky zákonom stanovené
kompetencie. Určite by sa takto dalo ušetriť pre obec dosť financií, ale hlavne času.
Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval, že právny subjekt ZŠ s MŠ vznikol v roku 2002 a bol
schválený OcZ. Fungoval bezproblémovo, škola s obcou vždy spolupracovala. Najväčším
problémom bol pokles žiakov, keď minulý rok bolo v škole 11 žiakov a už by malo žiakov od
tohto roka pribúdať. K tomu sa robili aj opatrenia, hlavne znížením počtu zamestnancov. V
škole zostali: jeden prevádzkový zamestnanec, dve učiteľky v MŠ, jedna vychovávateľka v
ŠKD a jeden učiteľ v ZŠ.
Podľa neho je škola z najhoršieho vonku, nakoľko tento rok je zapísaných do 1. ročníka 6
žiakov a odídu 3 žiaci. Čo sa týka administratívy – administratíva je preložená na obec, lebo
táto činnosť bola presunutá na pracovníčku obce, aby sa v škole ušetrili financie. Riaditeľ a
starosta boli v roku 2013 na ministerstve, kde im navrhli spraviť v škole jednotriedku a v
rámci dohadovacieho konania sa žiadali pre školu ďalšie financie.
Pracovná náplň starostu je tak zložitá, popri iných záležitostiach, aby potom mal dosť času na
chod obce. Navrhuje aby právna subjektivita nebola zrušená, je to papierovo zložité. Zrušenie
právnej subjektivity by navrhol iba vtedy, keby bol záujem zrušiť základnú školu a zostala by
len materská škola. Mgr. Hlaváč si myslí, že so starostom vychádzali korektne, pomáhali si
navzájom, aj pri údržbe. Navrhuje, aby právna subjektivita zostala.

Upozornil, že sa predĺžila prevádzková doba od 7.00 do 16.00 v MŠ, čo predstavuje zvýšené
náklady na mzdy učiteliek, ktoré vypočítal na sumu 150 € mesačne. Pani Teplická mu
oponovala, že to nie je pravda, takáto suma to určite nie je a na ďalšie zastupiteľstvo predloží
presnú kalkuláciu.
JUDr. Ján Klobušník – sa informoval, o akú finančnú úsporu sa jedná keby bola právna
subjektivita zrušená.
Ľ. Hlaváč – ekonomika, mzdy sa robia na obci, ale evidencia pošty sa nerobí vôbec.
Ján Gallo – navrhol urobiť právnu analýzu, čo treba a ako by sa to dalo. Navrhol spísať plusy
a mínusy, či by celý systém fungoval a ako.
Ing. V. Klobušník – navrhol, aby sa skontaktovali s nejakou inou školou, kde sa právna
subjektivita rušila.
Poslanci navrhli spísať plusy a mínusy školy s právnou subjektivitou a bez právnej
subjektivity. Stretnú sa komisie kultúry, vzdelávania a finančná komisia, do 13. marca
2015
11. Prerokovanie ďalšieho fungovania a prevádzky areálu letného kúpaliska. Treba sa
rozhodnúť, či bude kúpalisko v prevádzke alebo či sa dá do ďalšieho nájmu, ako sa
vysporiada dlh od firmy Calisto, s.r.o., jedná sa o prietokové ohrievače, filter vody v malom
bazéne, stoly a lavice, plachtu nad amfiteátrom, drevenú prezliekareň.
Ing. Slavomír Labuzík – nesúhlasí s vrátením vecí firme Calisto, s.r.o., nakoľko nastalo
zhodnotenie majetku obce, obec by to stálo veľa peňazí, keby sme to znovu kúpili. Navrhuje,
aby sa v lete spustil malý bazén, bufet, ubytovanie a aby sa organizovali letné akcie.
Štefan Bendík – sa informoval, či bola daná nejaká ponuka na prenájom: Každý vraví o tom,
kúpalisko spustiť. A dať na papier aspoň základné veci, ktoré by bolo treba dať, pripraviť,
investovať. Dobré by bolo dostať sa aspoň na nulu.
Ján Gallo – zverejniť návrh na prenájom, a keď nie, aby to nespustlo sprevádzkovať aspoň
bufet a urobiť letný oddychový areál.
Starosta – navrhol zverejniť na internetovej stránke obce inzerát o prenájme. Zapájať sa do
projektov na získanie financií na rekonštrukciu. A pomaly sa pripravovať, že obec v júni
otvorí časť kúpaliska, stým, že treba spísať všetky negatíva a pozitíva prevádzky. Upozornil
však, že nechce v obci prevádzku so stratou, pretože to by bola nehospodárnosť pre obecný
rozpočet.
Starosta informoval o žiadosti firmy Calisto, s.r.o., o vysporiadaní dlhu v sume 3000 €, kde
poslanci s týmto súhlasili a za vzniknutú škodu navrhli, aby prišli ozvučiť jednu obecnú
akciu.
Všetci poslanci (5 poslancov) súhlasili s vysporiadaním dlhu od firmy Calisto, s.r.o.,
podľa predloženého návrhu.
13. Informácia o programe rozvoja vidieka na roky 2014-2020 . Spôsob financovania
poskytnutého nenávratného príspevku opatrenie číslo 7. Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, z ktorého starosta navrhuje rekonštruovať obecný úrad a miestne
komunikácie.
Ing. Viliam Klobušník – navrhol pripraviť si projekty, aby boli pripravené, v prípade
vyhlásenia výziev.

Ján Gallo – navrhol dať uznesenie, kde by sa pripravili návrhy, čo by sme chceli a potrebovali
v obci opraviť, zrekonštruovať.

17. Diskusia
JUDr. Ján Klobušník – požiadal o zapracovanie odmietnutia schválenia dotácie pre MO MS
do zápisnice.
Ďalej informoval, že nedávno bola členská schôdza JDS a rád by požiadal o otvorenie
denného stacionára o ktorý by bol záujem, ako aj o rozvoz stravy pre seniorov
Štefan Bendík – upozornil, že mu vadí estetizácia u občanov. Vadí mu, že v historickom jadre
je veľa ošumelých domov. Bolo by dobré v miestnom rozhlase vyzvať občanov, aby si
skrášlili domy.
Ing. Viliam Klobušník – navrhol vyrúbať stromy v areáli ZŠ s MŠ Vlachovo, ktoré sú počas
vetra veľmi namáhané a hrozí nebezpečenstvo ich pádu.
Ing. Viliam Klobušník – navrhol prečistiť kanalizačné vpusty.
Starosta informoval, že firma Enerpro bude v obci robiť kompletnú rekonštrukciu stĺpov
elektrického vedenia, budú sa meniť vedenia, samonosné káble, strešníky za nové k RD.
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za
účasť.
Ing. Viliam Klobušník prečítal návrh na uznesenie.
Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili návrh uznesenia.

Uznesenie č. 02/2015 – OZ, zo zasadnutia OcZ
konaného dňa 24. februára 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol zúčtovania poskytnutých
dotácií z rozpočtu obce za roky 2013-2014.
2. Informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach o poskytnutých
dotáciách z rozpočtu obce v roku 2015.
3. Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2014.
4. Informáciu o programe rozvoja vidieka na roky 2014-2020.

B: Schvaľuje:
1. Navrhnutých členov komisií OcZ podľa návrhov predsedov komisií.
2. Schvaľuje nového člena Rady školy za OcZ Mgr. Evu Teplickú.
3. VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu vôd.
4. Dotácie pre občianske združenia nasledovne:
TJ Vlachovo – 2800€
OZ Motorsport team VMS – 300 €
OZ Motocross klub Vlachovo – 300 €
OZ Stromíš – 500 €

C: Súhlasí:
1. S predloženým kalendárom kultúrnych podujatí na rok 2015.
2. S prevádzkou areálu letného kúpaliska:
a) v obmedzenom režime (bez prevádzky veľkého bazéna)
b) s poskytnutím areálu do prenájmu
3. So vzájomným vysporiadaním vzájomných pohľadávok za nájomné
a poskytnutého zariadenia podľa predloženého návrhu firmy CALISTO s.r.o.
D: Nesúhlasí:
1. So žiadosťou Moniky Cousins o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.
2. S poskytnutím dotácie MO MS vo Vlachove.

E: Ukladá:
1. Komisii výstavby a územného plánovania previesť pasportizáciu studní v obci
(zhodnotenie ich stavu a evidencie), termín: 1. marcový týždeň
2. Komisii finančnej a Komisii kultúry a vzdelávania spracovať analýzu škôl
s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity, termín: 13. marec 2015

F: Žiada:
1. Starostu obce vyžiadať povolenie na výrub stromov ohrozujúcich zdravie
a majetok občanov v areáli školy.
G: Ruší:
1. Uznesenie č. 1/2015 bod G.

Vo Vlachove, 24. februára 2015
Zapísala: Jana Teplická
–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Slavomír Labuzík

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

Marek Adami

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

