Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa
04. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a)

Voľba návrhovej komisie

b) Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení.
3. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na chod Spoločného obecného
úradu v Dobšinej.
4. Vymenovanie členov výdajne odberných oprávnení.
5. Prerokovanie žiadosti Jozefa Vargu z ulice o sociálnu pomoc.
6. Vyúčtovanie Dní obce Vlachovo 2016.
7. Schválenie Výročnej správy obce za rok 2015.
8. Úprava rozpočtu č. 3/2016.
9. Prerokovanie účasti na Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko
10. Prerokovanie obnovy vozového parku v obci.
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal
prítomných poslancov, aktivistov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu
Štefánikovú. Starosta informoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Zároveň informoval o dnešnom programe zastupiteľstva tak, ako bolo zaslané
v pozvánke a vyzval prítomných o doplnenie.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) súhlasili s dnešným programom 9. zasadnutia
OcZ.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Eva Teplická a Marek Adami, za overovateľov
Ing. Marek Hronec a Miloslav Ďurán a za zapisovateľku Bc. Jana Teplická.
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) schválili do návrhovej komisie Mgr. Evu
Teplickú a Mareka Adamiho, za overovateľov zápisnice Ing. Mareka Hronca a
Miloslava Ďurána a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Mimoriadna dotácia pre OZ Stromíš Vlachovo bola poskytnutá. K doplneniu projektu na
ul. Osloboditeľov na zvod dažďovej vody – je to doplnené o odvodňovacie systémy, ešte bude
dorobená situácia nad školou, nakoľko zase došlo k zatápaniu záhrad. Realizácia týchto
odvodňovacích systémov by mohla ísť cez výzvu B2 – projekt máme, treba len povolenie na
drobné práce – jednalo by sa o vybudovanie odvodňovacích zariadení, odvádzanie vôd z
terénu. Rozpočet na ul. Osloboditeľov je na cca 25 tis. Eur. Odvodňovací kanál nad školou –
rozpočet ešte nemáme. Starosta sa zaujímal, či má čakať na výzvu alebo začať s realizáciou
projektu z vlastných zdrojov. Zároveň starosta informoval, že dal narozpočtovať oporné
múry od Jednoty – ide o 15 446,92 € - a jednalo by sa o komplet celý múr od Juraja Hajdúka
uličkou až ku Jozefovi Vargovi.
Štefan Bendík – upozornil, že na ul. Kúpeľnej, pri dome Pavla Šiveca je mreža, ktorá je úplne
prehnutá a znižuje prietok. Pravdepodobne treba novú, alebo túto spevniť.
Mgr. Juraj Kováč navrhol radikálne riešenie tejto situácie, upozornil, že je potrebné to už
urobiť poriadne a už bude pokoj. Informoval, že tam bol kanál, ktorý bol ale zabetónovaný a
nikto nemá záujem to riešiť.
Ing. Viliam Klobušník – sa informoval, kde by bol zvod vody. Starosta opísal, že tak ako je
teraz, len prehĺbiť a zvod pôjde do rybníka. Tento kanál nestíha odvádzať toľko vody.
Upozornil, že boli funkčné tie systémy, ktoré boli vybudované a pravidelne udržiavané.
Štefan Bendík – upozorňuje, že kanál na ul. Osloboditeľov je nefunkčný a všetka voda ide na
ul. Kúpeľnú. Podľa neho je potrebné prehĺbiť rigol.
Mgr. Juraj Kováč – informoval, že aj hore –„ pomedzi hroby“ tečie voda, tam je tiež kanál,
ktorý treba udržiavať a čistiť. Navrhol, urobiť plán a pravidelne, po každej búrke všetky
kanály čistiť. Aj nad Mihókom je stále zanesený kanál. Už pri rezervoári treba vybudovať
priepust – súčasný má úzku rúru. Všetka voda spod rezervoára tečie do dediny, pod asfalt,
vymýva ho, cesta je rozbitá. Navrhuje urobiť veľké záchytne vody aby mali výpust do potoka.
Starosta upozornil, že „Kro“ je problémom. Myslí si, že nielen obec má vynakladať práce na
čistenie rigolov. Martin Sklenár čistil rigoly bagrom, ale už aj tie sú zanesené pieskom.
Informoval, že častým podmývaním odtrhlo časť moly nad ihriskom, nad hlavnou cestou je
jarok, ktorý je vydláždený až ku ústiu a ktorý treba vyčistiť od hliny. S predsedom PD sa
stretli a dali urobiť cestu za Vlachovom, aby do dediny nešla voda. Pozemkové spoločenstvo
sa nezapojilo lebo nemajú finančné prostriedky, obec zaplatila polovicu a druhú PD
Vlachovo. Poslanci navrhli jednať s predsedom PD, aby neznečisťovali miestne komunikácie.
Navrhol aby sa stretla stavebná komisia a tento problém prejednala a pokúsila sa nájsť
riešenie.
JUDr. Ján Klobušník navrhol, aby vo Kru všetky jarky okolo vodojemov boli prehĺbené a
prečistené a podľa neho, toto by pomohlo. A tiež navrhol prečistiť existujúci kanál.
Miloslav Ďurán – navrhol, keďže už obec má vlastný traktor, tak treba ho využiť a vyhĺbiť
odrážky a odviezť a vyrovnať odrážky. Nie hneď volať firmu.
Starosta informoval, že sa stretla komisia výstavby, geodet Tomáš Neubauer a vlastníci
pozemkov pri cintoríne. Geodet priniesol návrh na vysporiadanie pozemkov. Obec by mala
záujem o odkúpenie pozemkov o výmere 1421 m2 parcely na LV 259. Ide o predbežný
geometrický plán o tom, kto má koľko odkúpiť – cena by bola 1,32 €/m2. Obec zaplatí aj
realizáciu geometrického plánu. Následne sa zvolajú vlastníci pozemkov, ktorí tam majú
postavené domy, či majú záujem si odkúpiť zvyšné pozemky. Cintorín by už bol
vysporiadaný.

Starosta informoval o zaslaní listu Železniciam SR o súhlase s odkúpením pozemku pri
Ľadovni, ale do dnešného dňa sme od nich nedostali žiadnu odpoveď.

3. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na chod Spoločného
obecného úradu v Dobšinej.
Starosta informoval o tom, že ešte začiatkom roka primátor Dobšinej, ako predseda
Spoločného obecného úradu, navrhol zvýšenie príspevku jednotlivých obcí na chod SOcU,
nakoľko mesto už dlhodobo dopláca na fungovanie spoločného obecného úradu – stavebného
a školského. Príspevky od ostatných obcí nestačia na jeho fungovanie. Navrhol prehodnotenie
príspevkov, súčasná suma je 0,70 € a teraz navrhuje na 1,72 € na obyvateľa na rok. Toto
zvýšenie musí prejednať zastupiteľstvo. Starosta taktiež predložil aj vyúčtovania. Poslanci sa
zaujímali o činnosť spoločného úradu – školského.
Mgr. Juraj Kováč navrhol vyhľadať zmluvu o zriadení ScOÚ a zistiť aké sú výpovedné
lehoty.
Starosta navrhol niečo doplatiť do 1 €, ale nie zvýšiť na sumu 1,72 €, čo sa zdá dosť veľa.
Obec dopláca len na činnosť spoločného úradu stavebného a školský financujú z krajského
úradu.
Všetci poslanci (7 poslancov) žiadajú starostu o podrobnú analýzu fungovania
spoločného obecného úradu a o stanovenie výšky príspevku.
4. Vymenovanie členov výdajne odberných oprávnení.
Starosta informoval o potrebe prejednania a následného schválenia členov výdajne odberných
oprávnení a to za vedúceho Ing. Mareka Hronca a za členov Ing. Renátu Leškovú a Ing.
Zuzanu Štefánikovú
Všetci poslanci (7 poslancov) schválilo za vedúceho výdajne odberných oprávnení Ing.
Mareka Hronca a za členov Ing. Renátu Leškovú a Ing. Zuzanu Štefánikovú.
5. Prerokovanie žiadosti Jozefa Vargu z ulice o sociálnu pomoc.
Starosta informoval poslancov o žiadosti J. Vargu. Jeho finančná situácia je neľahká a jeho
dôchodok mu nepostačuje na živobytie. Požiadal o príspevok z dávky sociálnej pomoci na
zakúpenie palivového dreva. Mgr. Kováč navrhol schváliť príspevok na nákup dreva od
Pozemkového spoločenstva vo výške 200 €, s tým, že mu bude refundovaný príspevok na
základe predloženého dokladu od PS Vlachovo.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválilo sociálnu pomoc pre J. Vargu vo výške 200 € na
nákup palivového dreva.
6. Vyúčtovanie Dní obce Vlachovo 2016.
Vyúčtovanie je prílohou zápisnice. Starosta informoval poslancov o zdarnom priebehu
jarmoku. Spomenutá bola vysoká úroveň tohto podujatia, v čom sa odzrkadlilo aj zvýšenie
výdavkov. Niektoré výdavky (stany, tribúna) sú jednorazové a zakúpené veci budú využité aj
v budúcich rokoch organizovania jarmoku.
Mgr. Kováč navrhol v budúcom ročníku zviditeľniť pokladničky na dobrovoľné vstupné, čím
by sa zvýšil príjem z výberu vstupného. Je potrebné nájsť dobrovoľníkov, ktorí budú chodiť s
pokladničkami medzi ľuďmi.

Ing. Klobušník podotkol, že v budúcom ročníku treba hľadať aj iné zdroje financovania Dní
obce.
Všetci poslanci (7 poslancov) vzali na vedomie vyúčtovanie Dní obce Vlachovo 2016.
7. Schválenie Výročnej správy obce za rok 2015.
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 tvorí prílohu zápisnice. Správu predniesla
ekonómka obce Ing. Renáta Lešková.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2015.
8. Úprava rozpočtu č. 3/2016.
Návrh na úpravu rozpočtu predložila Ing. Renáta Lešková. Návrh rozpočtu tvorí prílohu k
zápisnici.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili úpravu rozpočtu č. 3/2016.
9. Prerokovanie účasti na Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko
Starosta informoval poslancov o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku, ktorý by bol vhodný na rekonštrukciu kúpaliska v obci. Maďarské obce majú
záujem o vytvorenie spolupráce so slovenskými obcami, lebo oni majú systém priamych
platieb. Jedná sa o partnerstvo s obcou Vásáronamény, záujem o partnerstvo majú aj
slovenské obce Želiezovce a Kaluža. Rekonštruovať by sa mal len areál kúpaliska, ubytovňa a
priľahlé objekty sa nesmú z tohto projektu rekonštruovať. Je to jedinečná šanca na
financovanie rekonštrukcie kúpaliska. Výška finančných prostriedkov na jeden projekt je 3
mil. eur. Starosta poukázal aj na využitie termálneho vrtu pre fungovanie kúpaliska. Počíta sa
aj s rekonštrukciou amfiteátra a jeho využitím na kultúrne akcie s partnerskými obcami.
Ing. Pakes uviedol, že je potrebné najprv vyfinancovať projekt z vlastných prostriedkov a
následne prebehne refundácia finančných prostriedkov. Poslanci sa kladne vyjadrili k
predloženiu žiadosti o poskytnutie fin. príspevku.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili účasť na Programe spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Maďarsko.
10. Prerokovanie obnovy vozového parku v obci
Starosta informoval poslancov o potrebe zakúpiť snehovú radlicu na traktor, ktorá je potrebná
pri zimnej údržbe ciest. Predložil informatívnu cenovú ponuku na uvedenú radlicu v sume
cca. 2000 €. Poslanci súhlasili s nákupom snehovej radlice na základe verejného
obstarávania.
Starosta navrhol aj nákup úžitkového vozidla, lebo technický stav Citroenu Jumper je už
nevyhovujúci a už je rizikom chodiť na tomto vozidle. Poslanci požiadali starostu o
predloženie ponúk na ojazdené úžitkové dodávkové vozidlo na nasledujúcom zasadnutí.
Všetci poslanci (7 poslancov) schválili nákup snehovej radlice na základe verejného
obstarávania.
11. Rôzne
Diskusia

1. Starosta predniesol poslancom informačný návrh – zdvihnutie dane zo stavieb, je to na
zváženie a prerokovanie bude pri zmene všeobecne záväzných nariadení. Starosta vypracuje
návrh VZN a bude predložené na schválenie na najbližšom zasadnutí OcZ. Je potrebné zvýšiť
osvetu ohľadne informovanosti občanov o predmete dane z nehnuteľností z dôvodu, že
mnoho občanov neplatí za novopostavené prístrešky, altánky a pod. napríklad formou
Vlachovských novín.
2. Mgr. Kováč vyzdvihol vymaľovanie kultúrneho domu a múzea. Je potrebné ešte dokončiť
usporiadanie expozície. Mgr. Kováč oslovil riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave a jeho
zamestnancov o dlhodobé zapožičanie niektorých exponátov z tohto múzea, čo by obohatilo
našu expozíciu. Starosta Ing. Pakes navrhol zavedenie poplatkov za vstup na múzea, ako aj
zriadenie otváracích hodín expozície.
Starosta navrhol vstupné do expozície 1 € osobu, dieťa do 6 rokov zdarma.
Mgr. Kováč informoval o stave starého cintorína – je potrebné vyčistiť toto priestranstvo
aktivačnými pracovníkmi. Pri kosení cintorína navrhol vyhlásenie v miestnom rozhlase, aby
si ľudia vedeli upratať okolo hrobov. Ďalej upozornil poslancov o alarmujúcom stave horného
rybníka. Je potrebné aj naďalej jednať s Lesmi SR, š.p. o odkúpenie tohto rybníka.
3. Mgr. E. Teplická informovala poslancov o Vlachovskej hostine, ktorá sa bude konať 19.
novembra 2016. Organizátorom by bolo OZ Stromíš, ktorý by po kultúrnom programe
usporiadal aj spoločenskú zábavu. V rámci mesiaca úcty k starším bude termín konania
upresnený, miestom konania by bol Spoločenský klub obce.

Návrh na uznesenie predložila Mgr. Eva Teplická
Všetci poslanci (7 poslancov) jednohlasne schválili uznesenie č. 9/2016 zo 04. októbra
2016.
13. Záver

Návrh na uznesenie č. 09/2016 - OZ, zo zasadnutia OcZ
konaného dňa 04. októbra 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Vyúčtovanie Dní obce Vlachovo 2016.
B: Schvaľuje:
1. Vedúceho výdajne odberných oprávnení Ing. Mareka Hronca a členov výdajne
odberných oprávnení Ing. Renátu Leškovú a Ing. Zuzanu Štefánikovú.
2. Žiadosť Jozefa Vargu z ulice o sociálnu pomoc vo výške 200 € na nákup palivového
dreva na zimu.
3. Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2015.
4. Úpravu rozpočtu č. 3/2016.
5. Účasť na Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
6. Nákup snehovej radlice na traktor na základe verejného obstarávania.
7. Poplatok do obecného múzea vo výške 1 €, deti do 6 rokov – zdarma.

C: Žiada:
1. Starostu obce jednať s predsedom PD o znečisťovaní miestnych komunikácií.
2. Starostu obce o podrobnú analýzu fungovania spoločného obecného úradu
a stanovenie výšky príspevku.
E: Ukladá:
1. Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia preveriť funkčnosť
odvodňovacích systémov v obci a navrhnúť riešenia.

–––––––––––––––––––
Ing. Peter Pakes
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Hronec ............................................
Miloslav Ďurán

…............................................

