Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
08. septembra 2015 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
c) Určenie zapisovateľa

2. Kontrola uznesení.
3. Informačná správa o stave ZŠ s MŠ Vlachovo.
4. Schválenie výročnej správy obce Vlachovo za rok 2014.
5. Prerokovanie zriadenia denného stacionára v priestoroch Spoločenského klubu obce.
6. Návrh úpravy rozpočtu za rok 2015.
7. VZN č. 2/2015 o poplatkoch v školstve.
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu Štefánikovú.
Ospravedlnil neprítomného poslanca Ing. Viliama Klobušníka a prizvaného
riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo Mgr. Ľubomíra Hlaváča. Starosta informoval
prítomných o programe, ktorý by rád upravil o nasledovné body – bod 3 –
zrušený z dôvodu neúčasti riaditeľa školy, bod 8 rôzne navrhol doplniť o správu
hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol, b) zvolenie členov do Rady školy
za zriaďovateľa, c) žiadosť Petra Vanya o úľavu z nájmu bytu.
Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 5. zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Eva Teplická a Ing. Slavomír Labuzík, za
overovateľov Marek Adami a Ing. Marek Hronec a za zapisovateľku Bc. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili do návrhovej komisie Mgr. Evu
Teplickú a Ing. Slavomíra Labuzíka, za overovateľov zápisnice Mareka Adamiho a Ing.
Mareka Hronca a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
-Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom letného kúpaliska pre miestneho podnikateľa
Miroslava Kaspera, ale on si areál neprevzal.
- Obecné zastupiteľstvo uložilo poriadkovej komisii, aby sťažnosť V. Liptákovej na susedu
Júliu Labuzíkovú prejednala. Z poriadkovej komisie bola urobená zápisnica, komisie sa
zúčastnili V. Liptáková, Ján Lipták a Emília Kováčová, Júlia Labuzíková sa nezúčastnila. K
zmieru medzi susedmi nedošlo.
- Poslanec Miloslav Ďurán dostal za úlohu overiť a priniesť cenové ponuky na nákup traktora
pre obec – toto je v štádiu ďalšieho hľadania.
3. Informačná správa o stave ZŠ s MŠ Vlachovo.
Tento bod bol zrušený z dôvodu neúčasti riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo Mgr. Ľubomíra
Hlaváča.

4. Ing. Renáta Lešková predložila Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok
2014. Informovala, že ide o poslednú správu, ktorá má byť zverejnená v RISSAM-e, teda
Informačnom systéme samospráv a táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že na str. 5 sú ciele obce sú popísané veľmi všeobecne,
navrhuje ich viac konkretizovaťa rozpísať.
JUDr. Ján Klobušník – požiadal, aby aj aktivisti dostávali všetky materiály na naštudovanie
lebo sa k ničomu nevedia vyjadriť.
Všetci poslanci (6 poslancov) vzali na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce
Vlachovo za rok 2014.
5. Prerokovanie zriadenia denného stacionára v priestoroch Spoločenského klubu obce.
Starosta informoval prítomných, že dôvodom na prerokovanie zriadenia denného stacionára
je, že denný stacionár si bude vyžadovať stavebné úpravy v SKO, lebo bez nich RÚVZ
nevydá rozhodnutie a nepovolí prevádzku. Taktiež bude potrebné zmeniť účel využitia
stavby. Toto všetko sa bude riešiť prostredníctvom Košického samosprávneho kraja, kde treba
zaslať žiadosť o zriadenie denného stacionára so všetkými prílohami. Otázkou je či sa pustíme
do rekonštrukcie SKO, kde bude treba zabezpečiť bezbariérový prístup, miestnosť kde je teraz
klub mladých predeliť, v jednej časti urobiť oddychovú miestnosť s posteľami, v druhej časti
miestnosť so sedačkami. Matičná miestnosť by sa zrušila a urobila by sa z nej spoločenská
miestnosť, treba vybudovať toalety a práčovňu. Odhad je, že tieto úpravy by obec stáli cca 4 –
5 tis. €.
Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že denný stacionár je potrebný. Mal osobnú skúsenosť s
umiestnením rodinného príslušníka. Tento odhad je podľa neho laický. Podľa neho tieto práce
budú oveľa drahšie a navrhuje pripraviť projektovú štúdiu.
Starosta – tieto zmeny sú len na začiatok, aby sa mohol zriadiť denný stacionár. V ďalších
krokoch sa budú žiadať financie na rekonštrukciu z európskych fondov. Samotný projekt bude
na zriadenie denného stacionára, v podkladoch je aj samotná projektová štúdia – prečo, začo,
kde to bude. Dôležité je to, že príspevok na 1 občana je 180 € mesačne.
Miloslav Ďurán – sa informoval, či je záujem zo strany občanov o denný stacionár.
Ing. Slavomír Labuzík – upozornil, že príspevok treba prepočítať nie na celý rok, ale len na
mesiac. Koľko ľudí by denný stacionár navštevovalo, toto je začiatok k tomu, aby sme denný
stacionár vôbec zriadili.
Mgr. Juraj Kováč – teraz riešime len prerokovanie zriadenia denného stacionára.
JUDr. Ján Klobušník – do denného stacionára patrí každý, kto dosiahol seniorský vek, má
nejaké ľahšie postihnutie, napr. vysoký krvný tlak. Ide o to, aby sa občania stretli, mali
spoločný program, aktívne trávili voľný čas.
Starosta – nikdy nebudeme dopredu vedieť, či to bude rentabilné, či nie, obec do toho musí na
začiatok vložiť vlastné peniaze a následne príde k refundácii. Je to dlhší proces.
JUDr. Ján Klobušník – informoval o postoji dôchodcov, ktorí keď sú opustení, sami, sú radi,
že sa môžu stretnúť, niekam ísť do spoločnosti...
Ing. Zuzana Štefániková – navrhla zistiť aký je max. počet osôb, z pohľadu RÚVZ, ktorí
môžu denný stacionár navštevovať.

Ján Gallo – navrhol, aby poslanci navštívili Denný stacionár v Rakovnici, alebo navštívili aj
iný stacionár v inom okrese a pozisťovali ďalšie informácie a videli ako to funguje.
Starosta navrhol, aby finančná komisia pripravila finančnú analýzu, koľko by stála
rekonštrukcia SKO. A zároveň aby vykonala prieskum medzi občanmi ohľadom návštevnosti.
6. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 za rok 2015 predložila Ing. Renáta Lešková a tento tvorí
prílohu zápisnice. Celková výška príjmov a celková výška výdavkov je vyrovnaná a je vo
výške 310732 €.
Mgr. Juraj Kováč sa informoval, že prečo je také navýšenie na verejnej zeleni a na školstve.
Bc. Jana Teplická informovala, že v ZŠ bolo vyplatené odstupné odchádzajúcej učiteľke vo
výške cca 4000 € a odstupné 2000€ hradila obec, zvyšok prišlo cez dohadovacie konanie,
taktiež informovala, že v škole majú učitelia vysoké platy a tým pádom aj odvody do
poisťovní.
Starosta informoval, že na verejnej zeleni je všetka údržba počas leta – kosenie, benzín, struny
do kosačiek, údržba, materiál, čo je veľa, lebo v obci je aj veľa obecných plôch o ktoré sa
treba starať. Zároveň informoval, že plánuje zrekonštruovať vchod na OÚ a vybudovať
prístrešok pri dome smútku, taktiež plánuje podať projekt na rekonštrukciu SKO a na sanáciu
čiernych skládok.
Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2015.
7. VZN č. 2/2015 o poplatkoch v školstve.
Starosta informoval, že okresná prokuratúra vykonala previerku zákonnosti a kontrolu
správnosti VZN o poplatkoch v školstve a zistila, že vo VZN je nesprávne uvedené – že
riaditeľ školy určuje miesto a čas zápisu detí do ZŠ. Bolo potrebné zmeniť a správne uviesť,
že miesto a čas zápisu detí do ZŠ určuje zriaďovateľ školy. Výška poplatkov za MŠ, ŠKD a
príspevok na desiatu a olovrant detí v MŠ zatiaľ zostávajú nezmenené.
Mgr. Juraj Kováč – navrhol poplatky nezvyšovať, nakoľko ekonomická situácia obyvateľstva
nie je dobrá.
Ing. Slavomír Labuzík – súhlasí aby sa poplatky nezvyšovali, lebo by bolo treba zvyšovať aj
komfort detí a niečo zrekonštruovať, opraviť či niečo nové nakúpiť.
Bc. Jana Teplická informovala, že boli zakúpené 2 nové bandasky na prepravu jedál, vo
vnútri nerezové, nakoľko staré už netesnili, polievka sa vylievala a odspodu už hrdzaveli.
Bolo nevyhnutné zakúpiť nové nádoby. Taktiež informovala, že do pre deti do MŠ boli
zakúpené nové detské lehátka, keďže súčasné mali už viac ako 30 rokov a nespĺňali zdravotné
ani hygienické požiadavky. A ešte bol zakúpený začiatkom roka vysávač, keďže starý už
nefungoval. Všetko sú to nevyhnuté nákupy.
Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 2 o poplatkoch v školstve.
8. Rôzne
a) Kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková predložila správy z vykonaných kontrol hlavnej
kontrolórky obce a tieto tvoria prílohu zápisnice.
Starosta informoval, že zmluvy budú zverejnené, nákup cez osobný účet sa nebude opakovať a
ohľadom chladničky 200 € za dvojkompresorovú chladničku podľa neho nie je veľa.

Ing. Zuzana Štefániková – informovala, že tieto správy sú preto v bodoch rôzne, lebo ona je stále na
rodičovskej dovolenke a tieto správy robí len po večeroch a nevie, či ich stihne do zastupiteľstva
predložiť.
b) Voľba členov do Rady školy za zriaďovateľa. Nakoľko súčasnej Rade školy skončilo funkčné
obdobie. Navrhuje za zriaďovateľa Mgr. Evu Teplickú a Bc. Janu Teplickú.
c) Žiadosť Petra Vanya o odpustenie časti nájmu za byt z dôvodu vykonania rekonštrukčných opráv vo
výške 250 €, čo by bolo odpustenie troch mesačných splátok.
Poslanci súhlasia s odpustením nájmu vo výške 250€ po predložení súpisu vykonaných prác,
respektíve po predložení dokladov o kúpe.
d) Starosta sa informoval, či poslanci súhlasia s vybudovaním prístrešku pri dome smútku.
Mgr. Martina Gdovinová – nesúhlasí s vybudovaním prístrešku, lebo niekedy sa stáva, že chlapi
vonku fajčia a debatujú, miesto toho, aby vyjadrili sústrasť pozostalým.
Ing. Slavomír Labuzík – treba to brať aj z inej strany, keď je ľudí veľa, do domu smútku sa nezmestia
a potrebujú sa niekde schovať aj v prípade dažďa, či slnka.
e) Správu o vyúčtovaní Kultúrneho leta predložila Ing. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.

9. Diskusia
Starosta informoval o pracovnej porade, ktorá bola 3. septembra 2015 ohľadom kúpaliska –
alternatívnych zdrojov vody. Na porade sa dohodlo za účasti Ing. Bachňáka hľadať iný zdroj
vody, lebo súčasný zdroj, vrt je slabý. Navrhlo sa, že tieto práce budú realizované túto jeseň.
Starosta navrhol, aby tieto práce realizoval Ing. Bachňák, ktorý je znalý a fundovaný.
Starosta informoval o výmene stĺpov elektrického vedenia v celej obci, s čím je spojené
prerušenie elektrickej energie.
Zároveň starosta informoval, že sme už 2 krát dostali listy z Cudzineckej polície z Košíc o
vydanie stanoviska o udelenie prechodného pobytu občanom ukrajinskej národnosti, ktorí
chcú vykonávať podnikateľskú činnosť v Bratislave a či je udelenie prechodného pobytu vo
verejnom záujme, na čo starosta zaslal zamietavé stanovisko. Pani Gerusová a pán Gerus
prišli na OÚ, s tým, ako sme si dovolili podať takéto stanovisko a že to budú riešiť súdnou
cestou.
Ing. Slavomír Labuzík – upozornil, že sa zvyšovali poplatky za prenájom KD, ale bol tam
smrad, neporiadok a čo sa týka školy – keď chceme brať vyššie poplatky, musíme ponúkať
lepšie služby. V KD na vlastné oči videl pavučiny v záchodoch, smrad v celom KD,
neskutočný bordel. Zároveň by chcel vedieť o činnosti koordinátora a pracovníkov obce.
Krupár je neochotný, vulgárny a on má byť nápomocný obci a nie kosiť za obecný benzín, za
10 € a fľašu pálenky.
Miloslav Ďurán – sa informoval, že koho koordinuje koordinátor Viera Ondrejčíková.
Mgr. Juraj Kováč – čo sa týka KD, navrhol, aby každý deň išla jedna žena otvoriť KD a večer
o 16.00 hod. zatvoriť.
Ing. Zuzana Štefániková – informovala, že starosta nemá šancu všetko skontrolovať, podľa
nej tu chýba nejaký prevádzkar, ktorý by sa postaral o budovy, obecný majetok, oduševnený,
ochotný. Aby mu záležalo na obecnom majetku, bol zodpovedný a ochotný a zároveň musí
byť zabezpečená následná kontrola.

Ing. Slavomír Labuzík – upozornil, že Krupár, ktorý je zamestnaný pri obci je nezodpovedný,
arogantný, spitý a útočí na učiteľky.
Mgr. Juraj Kováč – informoval, že ho oslovil občan Ján Tomko, že jeho sused Dušan
Sopkovič ho napadol a že dostal pozvánku na mediátorské konanie, povedal mu, aby tam šiel,
a zároveň požiadal aj obec o spoluprácu. Ale keďže poriadková komisia tam už bola a
nevyvolala zmier, obec by sa do toho nemala zapájať.
Marek Adami – sa informoval, či má obec schválené VZN o parkovaní kamiónov v obci a
určení miesta na parkovanie. Keďže veľké kamióny parkujú v obci a ničia obecné cesty.
Starosta informoval, že majiteľov kamiónov osloví, aby si zabezpečili parkovanie napr. na
SAD v Dobšinej, kde je strážené parkovisko.
Mgr. Eva Teplická a Marek Adami – majú výhrady k ozvučeniu na remeselníckom jarmoku,
ktoré bolo katastrofálne. Starosta informoval, že Miroslav Hronec, ktorý zabezpečoval
ozvučenie dal aj faktúru, ktorú mu obec zaplatila, ale s tým, že viac ozvučovať obecné akcie
nebude.
Návrh na uznesenie predložila Mgr. Eva Teplická.
Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 5/2015 z 8. septembra
2015.

..

Uznesenie z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vlachovo,
konaného dňa 08. septembra 2015

A: Berie na vedomie:
1. Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok 2014.
2. Správu o vyúčtovaní Festivalu ľudového spevu a tanca a Vlachovského
remeselníckeho jarmoku 2015.
3. Správy z vykonaných kontrol hlavnej kontrolórky obce Ing. Zuzany Štefánikovej.
B: Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 1 za rok 2015.
2. VZN č. 2/2015 o poplatkoch v školstve.
C: Súhlasí:
1. S kompenzáciou nájomného pre Petra Vanya vo výške 250 € po predložení súpisu
vykonaných prác starostovi obce.
2. S realizáciou doplnkového zdroja vody pre kúpalisko firmou ENVEX Rožňava.
D: Volí:
1. Za členov Rady školy za zriaďovateľa Mgr. Evu Teplickú a Bc. Janu Teplickú.
E: Ukladá:
1. Komisii financií, obchodu, služieb a cestovného ruchu vypracovať finančnú analýzu
Denného stacionára a žiada poslanca Mareka Adamiho o vypracovanie podmienok
prijímateľov a poskytovateľa Denného stacionára.
F: Žiada:
1. Starostu o vypracovanie cenovej ponuky na výstavbu prístrešku na cintoríne.

Vo Vlachove, 08. septembra 2015
Zapísala: Bc. Jana Teplická
–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Hronec

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

Marek Adami

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

