Zápisnica z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
09. marca 2016 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. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2016.
4. Správa z následnej finančnej kontroly zúčtovania účelových dotácií za rok 2015 .
5. Informačná správa o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce
Vlachovo na rok 2016.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015.
7. VZN č. 1/2016 o poplatkoch v školstve
8. Prerokovanie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného
úradu.
9. Prerokovanie PHSR obce Vlachovo na roky 2014 – 2020. .
10. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2016.
11. Informácia o podaných projektoch z Programu rozvoja vidieka.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
1. Otvorenie :Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne
privítal prítomných poslancov, aktivistov a riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra
Hlaváča Ospravedlnil zo zdravotných dôvodov hlavnú kontrolórku obce Ing.
Zuzanu Štefánikovú. Poprial všetkým, aby bol tento rok pre všetkých úspešný.
Informoval prítomných o dnešnom programe zastupiteľstva. Pozmenil program z
dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky, teda vyškrtol body 4, 6. Bod 5 bude
skrátený – len prerokovanie účelových dotácií na rok 2016. Mgr. Kováč navrhol
doplniť do bodu rôzne – vydanie publikácie Banská obec Vlachovo.
Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) súhlasili s dnešným programom 7. zasadnutia OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Marek Hronec, Ing. Slavomír Labuzík, za
overovateľov Mgr Eva Teplická a Marek Adami a za zapisovateľku Bc. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) schválili do návrhovej komisie Ing. Mareka
Hronca a Ing. Slavomíra Labuzíka , za overovateľov zápisnice Mgr. Evu Teplickú,
Mareka Adamiho a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Žiadosť cez MAS-ku nebola podaná, nakoľko administrátor celý kraj „zapredal“, naschvál
nepodal žiadosť, aby nebola schválená p. Boldišom. V kraji boli 4 MAS-ky a úspešná mohla
byť len jedna. Mohli sme získať cca 300 000 eur. Vyzval, aby bola zvolená aspoň Rada, alebo
Valné zhromaždenie, aby sa to prešetrilo. Podali podnet ministrovi, na Boldišovo odvolanie z
postu predsedu RRA.
Mgr. Juraj Kováč – žiadal starostu, aby tlmočil stanovisko všetkých poslancov MAS-ke,
navrhol, aby sme dali aspoň vyjadrenie nespokojnosti s prácou našich zástupcov MAS-ky.
Ako región sme prišli o veľké peniaze. Navrhol dať do uznesenia: žiada starostu iniciovať
zasadnutie Valného zhromaždenia MAS-ky, kde bude vyjadrená nespokojnosť a vyvodenie
dôsledkov nepodania žiadosti administrátorom p. Boldišom.
Ing. Marek Hronec – treba zistiť, či je na vine jedine Boldiš alebo aj iní predstavitelia MAS.
Navrhol podať trestné oznámenie na p. Boldiša.
Štefan Bendik sa informoval, či bol zaviazaný uznesením MAS-ky, aby jednal v ich mene.
Podľa neho dotyčný nečinnosťou uškodil obciam a treba podať trestné oznámenie.
3. Návrh úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2016.
Návrh úpravy rozpočtu č. 1 predložila Ing. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.
V príjmoch zmena nastala v školstve, na normatívne – 36 tis., nenormatívne sa tiež pomenili –
havárie 16 000 eur na okná, 1500 € na školu v prírode, 2840 € na asistenta učiteľa – tieto
neboli rozpočtované, okrem toho sme dostali 87 tis. Eur na traktor.
Na úseku výdavkov sme zmenili – verejné osvetlenie (prehustenie siete a silnejšie svietidlá a
dostali sme celú obec na jeden istič) a miestny rozhlas (výmena ampliónov a celý rozhlas v
obci budú na betónových stĺpoch). A na škole je cca o 10 000 eur viac, nakoľko máme viac
žiakov – pre školu 117 436 €.
Kapitálové výdavky – nákup strojov – 93500€ a projektová dokumentácia – 7167 €. Rozpočet
je vyrovnaný.
Starosta pripomenul, že prišlo 16000 € na výmenu okenných konštrukcií.
Štefan Bendik – navrhol umiestniť verejné osvetlenie aj ku škole a to k domu Jána Meliška,
pretože je to tmavé miesto v našej obci.
Starosta rozmýšľal nad umiestnením solárneho panela na svietenie ku škole, do uličky pod
faru a aj za obecný úrad.
Mgr. Juraj Kováč sa zaujímal, či sa zmestí do vydavateľskej činnosti vydanie knihy za cca
1000€.
Ing. Marek Hronec sa informoval, či je narozpočtovaný jarmok a či by sa kniha nestihla
vydať do jarmoku 2016.
Starosta informoval, že navrhol OZ Stromíš, finančný príspevok na nákup nových krojov.
Mgr. Juraj Kováč upozornil členov OZ Stromíš na fond na zachovanie tradičnej ľudovej
kultúry, kde je potrebné podať žiadosť na nákup krojov.
Mgr. Ľubomír Hlaváč oznámil, že oproti minulému roku v prenesených kompetenciách
pribudlo cca 9763€. Nenormatívne – ale účelovo určené – vzdelávacie poukazy, cestovné,
asistenti učiteľa, na MŠ, sociálne znevýhodnenie, škola v prírode, výmena okenných
konštrukcií – musíme ísť cez verejné obstarávanie, výmena prebehne zatiaľ na hornom

poschodí. Predpokladá robiť výmenu počas letných prázdnin. V originálnych pribudlo cca
680 €.
Deň otvorených dverí v ZŠ Vlachovo Mgr. Hlaváč navrhol na 1. apríla a zápis by bol od 1.
apríla do 30. apríla. Navrhol tiež pripraviť nejaké darčeky, podujatia a ukázať vyučovací
proces v škole. Ďalej upozornil, že krov strechy a krytina je vo veľmi zlom stave.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili úpravu č. 1 rozpočtu na rok 2016.
4. Informačná správa o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce
Vlachovo na rok 2016.
Hlavná kontrolórka skontrolovala žiadosti a nemala žiadne výhrady – jednotné združenia
žiadali nasledovné sumy:
OZ Stromíš – 1000 €
MO MS – 150 €
VMS-1000 €
Motocross – 900 €
TJ FO – 4000
Starosta navrhol – pre MO MS nepriznať dotáciu – teda žiadosť zamietnuť. Ján Gallo –
upozornil, že minulý rok organizovali vatru zvrchovanosti – okresnú akciu. Starosta
upozornil, že na všetkých matičných akciách obec participuje. TJ FO – 3000, OZ Stromíš –
500€, VMS – 300 €, motocross – 300 €.
Mgr. Juraj Kováč – podľa neho je nereálne, aby v marci 2016 sa schvaľovali dotácie pre
občianske združenia v úprave rozpočtu, ktorý bol schválený minulý rok.
5. VZN č. 1/2016 o poplatkoch v školstve a toto tvorí prílohu zápisnice. Mení sa dátum
zápisu detí do ZŠ a to na apríl – od 1. apríla do 30. apríla a vyhlasuje ho zriaďovateľ.
Poplatky sa zatiaľ nemenia.
6. Prerokovanie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného
úradu.
V rámci EFRR – poskytovateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra, MŽP SR,
prioritná: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Názov
projektu – Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove. 213515,26
€ - celkové oprávnené výdavky, 10 675,77 € - spoluúčasť obce vo výške 5 %. Podmienkou na
podanie projektu je schválenie tejto žiadosti obecným zastupiteľstvom v uznesení.
7. Prerokovanie PHSR obce Vlachovo na roky 2016-2021.
Starosta informoval prítomných, že k žiadosti o NFP musí byť schválený aj nový PHSR na
roky 2016-2021. V stratégiách na zateplenie budou, musí byť uvedené, koľko to bude stáť a
kto by to realizoval. Do roku 2013 je veľmi dobre rozpracovaný PHSR – ohľadom
infraštruktúry, rekonštrukcií, rozvoj sociálnej infraštruktúry, rozširovanie bytovej
infraštruktúry... ale podľa novej legislatívy ho treba rozšíriť a doplniť, no hlavne aktualizovať.
Štefan Bendik navrhol zakomponovať do PHSR aj náhradné vodné zdroje a denný stacionár.
Ing. Viliam Klobušník – navrhol zvolať aj samostatné zastupiteľstvo, ktoré by sa zaoberalo
len PHSR.

6 poslancov odsúhlasilo PHSR obce Vlachovo na roky 2016-2021. 1 poslanec sa zdržal
hlasovania.

8. Schválenie Kalendára kultúrnych podujatí na rok 2016.
Tento kalendár tvorí prílohu zápisnice. Starosta informoval o plánovaných akciách v obci,
okrem tradičných sa plánujú v obci organizovať aj fašiangy, nohejbalový turnaj, Vlachovskie
hry, Vlachovská hostina. Taktiež tento plán posielame aj do TIK-u do Dobšinej a Rožňavy a
zverejňujeme ho aj na našej stránke.
Mgr. Martina Gálová – sa informovala, či obec zabezpečí na kultúrne podujatie – Jozefovské
jarné spevy občerstvenie pre súbor z Vyšnej Slanej a z Čiernej Lehoty. Navrhla párky, kávu a
čaj – v SKO.
9. Informácia o podaných projektoch z Programu rozvoja vidieka.
Starosta ďalej informoval o podaných projektoch, tieto tvoria prílohu zápisnice.
C - „Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Vlachovo“ - schválená na traktor a čelný
nakladač, štiepkovač, vlečku, kompostéry a veľkoobjemové kontajnery.
- prevencia kriminality – kamerový systém v obci Vlachovo - MŠ – výmena okenných konštrukcií – 16000€ - schválená,
- Program rozvoja vidieka - „Rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych
komunikácií“
- Rekonštrukcia bazénov Kúpaliska Vlachovo
- „Humno – Expozícia tradičného remesla a roľníctva,
- Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove.
- Výstavba telocvične v obci Vlachovo.
Z pripravovaných žiadostí:
- Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,
- MF SR – žiadosť napr. na cesty,
- Dotácia na MŠ – rekonštrukcia, rozšírenie kapacít.
Ján Gallo sa informoval ohľadom výstavby prístrešku pri Dome smútku.
Mgr. Evka Teplická – sa informovala, že čo so smetiskom nad kúpaliskom, navrhla podať
opäť projekt na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom a keď nevyjde cez projekt
navrhla to riešiť vo vlastnej réžii.
Štefan Bendík sa informoval čo je s vlastným vodným zdrojom na kúpalisku. Vrt bol urobený,
treba ho len prečistiť a napojiť na sieť.

Marek Adami – navrhol – fond rozvoja bývania – na výstavbu bytových domov. Obec
dostane úver s 1% úročením na cca 20 rokov na výstavbu bytového domu a následne tieto
dáva do prenájmu občanom.
Starosta Ing Pakes by šiel do výstavby takýchto bytov, len problémom je miesto. Pod
spodnými bytovkami je mokro, ale tento problém sa už dá dnes riešiť, problém vidí v tom, že
pozemky sú nevysporiadané, patria Lesom SR, SPF, ale aj občanom.
Mgr. Juraj Kováč – upozornil na horný rybník, ktorý treba odkúpiť od Lesov SR a následne
ho riešiť. Navrhol, vyparcelovať na maši drevo horárom, aby si tam občania šli narúbať
drevo, ale treba mať povolenie zo ŽP.
Štefan Bendik – sa informoval, či občania sú informovaní že na Maši sú pozemky na
prenájom, na priemyselnú činnosť.
10. Rôzne
Mgr. Juraj Kováč informoval o publikácii, ktorá je veľmi dobre spracovaná, pútavo,
zaujímavo. Nesúri, keď sme čakali 5 rokov, ešte rok počkáme.

11. Diskusia
Mgr. Juraj Kováč upozornil na Baňu v Doline, je to baňa na meď, ktorá je veľmi atraktívna a
oznámil prítomním, že Ing. Kravec napísali žiadosť na jej znovuotvorenie.
Dňa 19.03.2016 bude rádio – Regina Ke, BB o 15.00 hod., vysielať Jozefovské jarné spevy
z Vlachova.
Informácie ohľadom pripravovaného jarmoku na rok 2016:
Pozvaný bude folklórny súbor Raslavice – náklady(600 € + autobus),ktorý vystúpi v
hodinovom programe.
Ďalej bude pozvaná spevácka zložka Trnky z Banskej Bystrice Navrhli urobiť nízke prenosné pódium, ktoré by mohlo byť pri dome Petrenka. Na svahu,(
ktorý je potrebné vyčistiť od náletových krovín), kde sú brezy pomedzi stromy navrhli
osadiť lavičky. Pozerať sa bude smerom dole a bude to príjemné posedenie v tieni.
Mgr. Eva Teplická upozornila na potulovanie sa spoluobčanov po obci, nakoľko MUDr.
Spišáková tu prevádzkuje detskú ambulanciu.
Starosta – sa informoval, že čo ak MUDr. Mária Spišáková bude reagovať odchodom z obce.
Štefan Bendík navrhol jej predpísať nájom za prevádzku ambulancie. Ohľadom Letnej ulice –
čo sa týka vzhľadu neobývaných domov, dajte im zľavu 50 % z dane z nehnuteľnosti, je to
hrozná ulica. Navrhuje hľadať možnosti na skrášlenie historickej časti obce.
Mgr. Juraj Kováč – súhlasí s názorom p. Bendíka, navrhoval postupne odkupovať staré domy,
ale je to katastrofa. Výzor obce by mal byť zachovaný. Navrhol vyzývať vlastníkov na
skrášlenie budovy.
Ing. Slavomír Labuzík – sa informoval ohľadom rodiny Kleinovej, či dal podnet na súd.
Marek Adami – sa informoval ohľadom letnej turistickej sezóny, či sa plánuje ponúknuť areál
kúpaliska niekomu do prenájmu.

Starosta Ing. Peter Pakes podotkol, že prevádzka kúpaliska nieje možná bez jeho
rekonštrukcie.

Návrh na uznesenie predložil Ing. Slavomír Labuzík.
Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 7/2016 z 09. marca 2016.
12. Záver

Návrh na uznesenie č. 07/2015 - OZ , zo zasadnutia OcZ
konaného dňa 09. marca 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1.Návrh úpravy č. 1 rozpočtu obce na rok 2016.
2. Informačnú správu o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce
Vlachovo na rok 2016.
3. Informáciu o podaných projektoch z Programu rozvoja vidieka.

B: Schvaľuje:
1. Úpravu rozpočtu č. 1 za rok 2016.
2. VZN č. 1/2016 o poplatkoch v školstve.
3.Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na
realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
vo Vlachove“
4.Zabezpečenie maximálneho celkového spolufinancovania projektu vo výške
10 675,77 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 213 515,26 EUR.
5. PHSR obce Vlachovo na roky 2016 – 2021.
6. Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2016.
7. Účelové dotácie z rozpočtu obce Vlachovo na rok 2016 pre jednotlivé OZ nasledovne:
TJ FO – 3000 €
OZ Stromíš – 500 €
VMS – 300 €
OZ Motocross – 300 €
C: Žiada:
1. starostu obce iniciovať zhromaždenie MAS Dobšinského kraj a vyjadriť nespokojnosť
obecného zastupiteľstva vo Vlachove s nečinnosťou a o vyvodenie dôsledkov
2. starostu obce konať vo veci vysporiadania pozemkov od SPF a Lesov SR a o
dosiahnutých výsledkoch informovať zastupiteľstvo.
D: Ukladá:
1. Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a Komisii kultúry,
vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí riešiť umiestnenie prenosného pódia pre
účely kultúrnych podujatí v obci.
Vo Vlachove, 09. marca 2016
Zapísala: Bc. Jana Teplická
–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Teplická

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

Marek Adami

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

