Zápisnica z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
14. decembra 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.
3.
4.
5.
6.

Kontrola uznesení.
Informačná správa o stave ZŠ s MŠ Vlachovo.
Návrh úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2015.
Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016-2018.
VZN č. 3/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
území obce Vlachovo.
7. VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti.
8. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vlachovo.
9. Odborný komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vlachovo na roky 2016 –
2018.
10. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016.
11. Prerokovanie členstva v MAS Dobšinského kraja.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu Štefánikovú a
prizvaného riaditeľa ZŠ s MŠ Vlachovo Mgr. Ľubomíra Hlaváča. Informoval
prítomných o dnešnom programe zastupiteľstva. Kontrolórka navrhla presunúť
bod 10 za bod 5. Mgr. Kováč – bod rôzne, banícke múzeum, baňa v doline –
portál a program je veľmi široký na december. Starosta navrhol – bod rôzne,
miesto N. Jergovej schváliť M. Gálovú (nová predsedníčka OZ Stromíš).
Prerokovanie žiadosti ECAV – na rekonštrukciu obranného múrika pri kostole.
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) súhlasili s dnešným programom 6. zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Viliam Klobušník a Marek Adami , za
overovateľov Mgr. Juraj Kováč, Miloslav Ďurán a za zapisovateľku Bc. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili do návrhovej komisie , za overovateľov
zápisnice a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
- kompenzácia nájomného pre Petra Vanya
- studňa na kúpalisku bola vyvŕtaná do hĺbky 16 m, odporučil p. Bachňák – prvá etapa je
vykonaná.
- finančná analýza k dennému stacionáru vypracovaná nie je.
- cenová ponuka na vypracovanie prístrešku pri DS – rozpočet je pripravený (do 5000 €),
financie sú pripravené a ak to počasie dovolí, prístrešok sa bude realizovať.

Mgr. Kováč – petky sú zapustené, drevo darovali občania a zdá sa mu suma 5000€ vysoká.
Navrhol to rozdiskutovať na osobitnom stretnutí.
Starosta – petky sú zbytočné, treba ich odstrániť, drevo bolo nepoužiteľné a Ing. Miloslav Gál
má vypracovaný projekt.
3. Informačná správa o stave ZŠ s MŠ Vlachovo.
Informačnú správu o stave ZŠ s MŠ Vlachovo predložil riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Hlaváč.
Po kritických rokoch 2013-2014 sa situácia obracia k lepšiemu. Málotriedna škola vo
Vlachove bude aj naďalej, podľa nového zákona umožňuje spájať viac ročníkov do jednej
triedy. Má tam byť min. počet žiakov 12 od 1.9.2016. V súčasnosti je počet žiakov 16. Počet
by klesať nemal. Posunul sa termín zápisu od 1. apríla do 30. apríla.
V šk. r.2015/2016 – je v MŠ 16 detí kde učia 2 kvalifikované učiteľky, v ZŠ – 16 žiakov, kde
učí riaditeľ a jedna vychovávateľka, ktorá si dopĺňa úväzok ako učiteľka, učiteľka
náboženstva a angličtiny, tiež vykazujeme zamestnankyne na RD a jedna prevádzková
zamestnankyňa. Museli šetriť a snažili sa vojsť do rozpočtu, ktorý mali – vratky za plyn a
elektrinu. Do ŽŠ pribudli 5 žiaci – na financie + 14000€. Upozornil na dezolátny stav budovy,
strechy, kotlov. Tento rok pribudlo 4500 € na prenesené kompetencie. V škole sú 2 žiaci s
individuálnymi potrebami – vyšší koeficient pri málotriedkach. Originálne kompetencie –
40% z podielových daní môže ísť na školstvo. Tento rok by mohlo ísť 75 tis. € - 28%.
Upozorňuje na tento fakt hlavne poslancov, nemôžme čakať, že nám niekto dá veľa peňazí na
rekonštrukciu. Žiada, aby sa z originálnych kompetencií vyčlenili nejaké financie na výmenu
okien, postupne investovať, čiastkové. Najväčšia položka bude strecha.
Mgr. Juraj Kováč – čo sa týka technického stavu – súhlasí s riaditeľom, že sa robili vždy len
malé úpravy. Navrhol žiadať z iných fondov, je to akútne. Škola je v obci dôležitá, sme
závislí od narodenia detí, treba získať deti z iných obcí. Treba zatraktívniť školu, napr. výučba
anglického jazyka. Zaujímal sa o hodnotenie našich žiakov.
Mgr. Hlaváč – naši žiaci sú vysoko cenení a hodnotení. Ale na okolitých školách je veľa
rómskych žiakov, tak akú úroveň vzdelania môžeme porovnávať. Navrhol robiť osvetu.
Získali sme interaktívne tabule – 3. ZŠ – 2, MŠ – 1, internet je plne funkčný. Upozornil, že
kapacita MŠ je naplnená.
Marek Adami- navrhol deň otvorených dverí – prezentovať školu.
Štefan Bendík – upriamil pozornosť – obec vlastní pozemky, ktoré by sa dali využiť na tvorbu
nových pracovných miest – priemyselný park – ľudia by mali prácu, zostávali by doma,
demografický vývoj by sa zlepšoval. A týmto by sa vyriešilo viacero problémov v obci.
Starosta – budova je naozaj v dezolátnom stave, ale verí, že po voľbách sa ľady pohnú. Ale už
niekoľko rokov sa podávajú žiadosti na rekonštrukciu školy. RÚVZ vyrubila pokutu 300 € za
to, že nebol opravený plot a nebolo na poschodí umývadlo. Napísal odvolanie voči
rozhodnutiu, ktoré bolo zrušené. Čo sa týka financií, ktoré obec poskytuje na školu, zdá sa, že
na školu dávame menej, čo je z rozpočtu 1/3 z nášho rozpočtu. Budova je energeticky
náročná, asi tretina ide na energie. Nedá sa to porovnávať s inými obcami, kde majú plne
organizované školstvo, kde majú financie.
Mgr. Hlaváč - Navrhol, aby vlastné príjmy boli navyše a nie originálne ponížené o vlastné
príjmy. Pred niekoľkými rokmi sa podarilo vybaviť 10000€ cez dohadovacie konanie. Snaží
sa vybaviť aj tento plat. Šetrí na funkčnom na zástupkyni MŠ, ktoré nemusí byť pri jednej
triede. Šetrí sa na učiteľke anglického jazyka. Evka Hroncová sa plánuje vrátiť od januára, ale
jej miesto bolo zrušené.

Mgr. Juraj Kováč – na minulom zastupiteľstve sme boli pobúrení, lebo neprišiel. Myslí si, že
chodí veľmi málo a myslí si, že chýba komunikácia. Navrhol zriadiť muzeálnu expozíciu –
urobiť jednu triedu tak, ako bola dakedy (sú tam premietací prístroj, balalajky, harmónium,
obrazy praveku) – bolo by to možné zriadiť v škole. Navrhol zlepšiť komunikáciu medzi
zriaďovateľom a riaditeľom, nechodí na vystúpenia detí, akoby sa ako riaditeľ odtrhol od
obce. Je stále poverený riaditeľovaním.
Mgr. Hlaváč – komunikuje dostatočne so starostom. Pozýva všetkých 22. 12.2015 o 14.00 na
vianočnú akadémiu do KD.
Ing. Slavomír Labuzík – treba prilákať mladých ľudí – vytvoriť jazykovú alebo športovú
triedu. Úspechy školy sú málo medializované.

4. Návrh úpravy rozpočtu č. 2 na rok 2015.
Návrh úpravy rozpočtu č. 2 predložila Ing. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.
Rozpočet je vyrovnaný.
Starosta – informoval, že na účte obce by malo ku koncu roka zostať cca 40 000 €, ktoré sa
prenesú do rozpočtu 2016. Hospodárili sme slušne. Úprava rozpočtu bola náročná, ale je to
upravené tak, aby bol rozpočet vyrovnaný.
Mgr. Kováč – rozpočet je živý organizmus, ktorý sa neustále mení, navrhuje ho schváliť tak,
ako je navrhnutý.
Všetci poslanci (6 poslancov) schválili úpravu č. 2 rozpočtu na rok 2015.
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018.
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 predložila Ing. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.
Konštatovala, že rozpočet je vyrovnaný.
JUDr. J. Klobušník – navrhol urobiť na fašiangy obecnú zabíjačku.
Mgr. J. Kováč – navrhol dať to zorganizovať nejakej obecnej organizácií. Upozornil, že sme v
poslednom štvorročnom období, kedy sa dá žiadať z EU fondov a momentálne sa nám veľmi
nedarí získať financie. Aktivizuje všetkých, aby sme sa viac snažili.
Starosta informoval, že podal projekt na rekonštrukciu sko, chodník ku družstvu, skládku
odpadov.
Ing. Viliam Klobušník – sa informoval, či je v pláne aj rekonštrukcia ČOV.
Miloslav Ďurán – je v obci veľa stĺpov, kto to bude ďalej robiť, v obci je nedostatočné verejné
osvetlenie a občania sa sťažujú.
Mgr. Martina Gdovinová – plánujú opraviť múrik okolo kostola budúci rok, dala žiadosť na
OÚ a dúfa, že obec prispeje na rekonštrukciu.
Starosta informoval, že prišla žiadosť na rekonštrukciu múrika. Rozpočet je cca 17 – 20 tis. €.
Je to majetok cirkvi a pre cirkev nedávajú dotácie. Navrhol, aby dali múrik do nájmu na dobu
5 rokov po dobu trvania projektu a obec by žiadala o dotáciu.
Mgr. Kováč – navrhol vyčistiť ho a zvýrazniť štruktúru múrika z 15. stor., hlavne tie strielne,
má obrovskú historickú hodnotu. Podporiť verejnú zbierku.

J. Mihók - ušetrili by sa veľa peňazí, aby nezamestnaní očistili múrik od betónu. Tiež by sa
mohla vyhlásiť brigáda.
Starosta informoval o aké položky navrhol navýšiť rozpočet a tento návrh tvorí prílohu
zápisnice.
JUDr. Klobušník – upozornil, že v SKO – opadáva omietka, treba skontrolovať strechu, tečie
kúrenie na chodbe a je potrebné i vymaľovať.
Ing. Viliam Klobušník – navrhol komplexnejšiu rekonštrukciu, aj rozvody, radiátory.
Ing. Juraj Kováč – navrhol rozmýšľať aj nad solárnym vykurovaním.
Štefan Bendík – upozornil na 3. sociálny balíček súčasnej vlády a to solárne vykurovanie.
Mgr. Evka Teplická navrhla presunúť financie z OU na okná školy. Požiadavka Slovenskej
pošty na výmenu okien.
Odborný komentár hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Vlachovo na
roky 2016 – 2018 a tvorí prílohu zápisnice. Zároveň navrhla schváliť Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, podľa ktorej by
mohol starosta presúvať peniaze do výšky 3000€ medzi položkami.
Ing. Slavomír Labuzík – sa informoval, či je v Zásadách ošetrené aj informovanie
zastupiteľstva.
Všetci poslanci (6 poslancov) schválili rozpočet na rok 2016 a vzali na vedomie návrh
rozpočtu na roky 2017 a 2018 a odborný komentár HK. Schválili Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce (6 poslancov)
6. VZN č. 3/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
území obce Vlachovo.
VZN predložil starosta obce. Účinnosť VZN musí byť posunutá až po voľbách, nakoľko bolo
vyhlásené moratórium na premenovávanie a prečíslovanie stavieb.
Mgr. Kováč – navrhol priložiť grafickú predlohu ulíc, ktorá tam chýba.
Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 3/2015 o označovaní ulíc a
iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Vlachovo.
7. VZN č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti.
Starosta informoval, že VZN č. 4 navrhol zmeniť len na prvej strane, že VZN na rok 2015,
toto vypadlo a zvyšok zostáva nemenné a navrhuje, aby sa neschvaľovalo každý rok.
Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 4 o dani z nehnuteľnosti.
8. VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vlachovo.
Starosta informoval, že podľa nového zákona by sme mali zohľadniť v poplatkoch aj poplatky
za kuka nádoby a veľkokapacitné kontajneri. Navrhol nechať pre tento rok poplatky bez
zmeny. Účinnosť je od 1.7.2016 a uzavrieť zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov
je potrebné podpísať do 31.03.2016, pravdepodobne s Naturpackom, ktorý sa budú starať o
komplet separovaný odpad v obci. Ale Brantner bude aj naďalej realizovať zber odpadu v
obci.

Všetci poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili VZN č. 5 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Vlachovo
9. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016.
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 predložila kontrolórka obce a tvorí prílohu
zápisnice.
Všetci poslanci (6 poslanci) schválili plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016.
10. Prerokovanie členstva v MAS Dobšinského kraj.
Metóda leader, podpora miestnych akčných skupín zdola, hore.
Mgr. Kováč – celý región od Slavošoviec, čo je spolu 26 obcí. Obce sa spoja a každá niečo
zabezpečí. Napr. Vlachovo by zabezpečilo letnú turistickú sezónu, Dobšiná zimnú turistickú
sezónu.
11. Rôzne
a) výstavba portálu historickej bane v Doline podľa ponuky Baníckeho spolku v Rv. Baňa
bola preskúmaná, lebo plán bol tam robiť vlek, ale upustilo sa od toho. V bani bola voda, ale
bola to baňa na meď. 10 m od vchodu do bane je obrovský balvan. Vypracujú projekt na
Banský úrad do SNV, vyžiadajú peniaze a vš. zabezpečia, my budeme dozorovať, Obec musí
len vykúpiť pozemky v okolí.
b) prerokovanie zmeny v kultúrnej komisii miesto Ing. Natálie Jergovej zvoliť Mgr. Martinu
Gálovú.
12. Diskusia
JUDr. Ján Klobušník – obec stráca lesk, hovorilo sa o lavičke k ľadovni, zviditeľniť obec aj
turisticky. Máme rybníky a obec z toho nemá nič, veľké peniaze sa dali za pozemky na Maši,
hovoríme o výstavbe... ale sme od všetkého upustili. ČOV – ka je vždy len stavbou, smetisko
je hrozné, nerobíme ani dvor, nič neupravujeme. Nepáči sa mi to. Sme naučení čistiť celú
ulicu Osloboditeľov od lístia aj jari do jesene. Občania si pozbierajú orechy a lístie nechajú
obci. Nezamestnaní v obci sú doslova zneužívaní a obec nie je vidieť, máme amfiteáter, ktorý
sa dá tiež využiť. Hovoríme o mnohých veciach, ale nič nedoťahujeme do konca. Ľudia
spohodlneli, ulička od jednoty je neosvetlená, zlá. Nedá sa ísť do každého koncertu, alebo
akcie s tým, že budeme stratoví, tak sa to robiť nedá.
Starosta je vyslovene proti mostíku ku Ľadovni, lebo mladí si chodia opekať a spadnú.
Pozemky na Maši – je rád, že sú v prenájme – obec inkasuje 1300 € ročne, a možno sa niekto
ozve a bude mať záujem. Amfiteáter sa využíva, mostík treba opraviť, každý koncert bol
stratový. Plánuje urobiť lavičky na amfiteátri tak, aby sa dali rozoberať.
Štefan Bendík -potešila ho správa, že sa podarilo navŕtať vrt a nájsť doplnkový zdroj vody.
Navrhuje zefektívniť prácu poslancov, komisií.
Mgr. Kováč – súhlasí s p. Bendíkom, chodí pomedzi občanov a znížila sa latka. Plánuje sa
akcia Vianoce 2015, ale nič o tom nevie.
Mgr. Evka Teplická – informovala o programe Vianoce 2015, ktorý bude zverejnený vo
Vlachovských novinách.
Ing. Labuzík – je potrebné, aby sa určili priority obce, nedá sa zvládnuť veľa akcií.

Mgr. Kováč – mostík musí byť postavený, lebo po železnici je to nebezpečné. Ale žiadať z
fondov sa dá, projekt je vypracovaný.
Mgr. Kušnier – za predchádzajúcich starostov tento program schvaľovalo OcZ.
Jaroslav Mihók – bolo suché leto a aj jeseň a nepodarilo sa vyčistiť kanál, ktorý sa zanáša.
Všetka voda, ktorá príde tak ho zaplavuje.
Mgr. Juraj Kováč – Miroslav Hronec organizuje zábavu – Retro a zároveň vš. pozýva.
Vstupné 5 €. A 25. 12. bude Štefánska zábava, ktorú organizuje OZ Stromíš.
Mgr. Kušnier – snaží sa vydať noviny do piatka. Celé noviny sa budú niesť v duchu Dediny
roka, spolu s fotkami. Čaká sa len na uznesenie z dnešného zastupiteľstva. Informoval sa, či
sa plánuje vydať nejaký kalendár.
Marek Adami – pozýva na Vlachovskú jazdu zručnosti – 9.01.2016. Začiatok v piatok –
tréning, nočná jazda a v sobotu by boli jazdy.
Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam Klobušník.
Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 6/2015 z 14. decembra
2015.
13. Záver

..

Uznesenie č. 6/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Vlachovo, konaného dňa 14. decembra 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Odborný komentár HK k návrhu rozpočtu obce Vlachovo na roky 2016 – 2018.
2. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016.
3. Informačnú správu o stave ZŠ s MŠ Vlachovo.
4. Žiadosť ECAV vo Vlachove a finančnú spoluúčasť obce na oprave obranného múra
kostola.
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2017,2018.
B: Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 2 za rok 2015.
2. Rozpočet obce na rok 2016 na úrovni hlavnej ekonomickej kategórie na základe
predloženého návrhu.
3. VZN. č. 3/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní
stavieb na území obce Vlachovo.
4. VZN. č. 4/2015 o dani z nehnuteľnosti.
5. VZN č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo.
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachovo.
C: Súhlasí:
1. S činnosťou obce v MAS Dobšinského kraja v zmysle vypracovanej Stratégie
komunitného rozvoja Dobšinského kraja a znovu potvrdzuje zaradenie do územia
pôsobnosti MAS Dobšinského kraja.
2. S výstavbou portálu historickej bane v Doline podľa návrhu Baníckeho spolku v
Rožňave.
D: Odvoláva:
1. Ing. Natáliu Jergovú , PhD. z funkcie člena Komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže,športu a sociálnych vecí.
E: Volí:
1. Za člena Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí Mgr.
Martinu Gálovú.
Vo Vlachove, 14. decembra 2015
Zapísala: Bc. Jana Teplická
–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Juraj Kováč

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

Miloslav Ďurán

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

