Zápisnica
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 31.08. 2009, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesenia, schválenie návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice a zapisovateľa
2. Správa o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo k 30. 6. 2009
3. Vyhodnotenie výsledkov školského roka 2008/2009 a plán hlavných úloh
a organizačného zabezpečenia školského roka 2009/2010
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce do 31. 12. 2009
5. Vyhodnotenie podujatí Vlachovského kultúrneho leta 2009 a letnej turistickej sezóny
a) priebežné finančné výsledky – náklady a príjmy z podujatí
b) organizačné zabezpečenie a záujem obyvateľov o podujatia – závery pre rok
2010
6. Rôzne:
a) informatívna správa o realizácii stavebných projektov v obci – ČOV, horná
autobusová zastávka, šmitňa
b) návrh odmeny pre starostu obce za I. polrok 2009
c) Príspevky pre – SZPB – 20 € - oslavy
- Ing. Ján Gallo – 33 € - kniha
7. Interpelácia a diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Privítal Ing. arch. Petra Jacka, kontrolórku a oboznámil prítomných s programom
zasadnutia. Všetci prítomní poslanci schválili program zasadnutia, ako aj
zapisovateľku Janu Teplickú, overovateľov zápisnice RNDr. Vieru Hroncovú
a Dušana Elexa a do návrhovej komisie Ing. Ľuboša Gála a Dušana Petrenka.
Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
konštatoval, že boli všetky body splnené.
6. Informatívnu správu o realizácii stavebného projektu ČOV predložil Ing. arch. Peter
Jacko. Informoval prítomných o doteraz vykonaných prácach a zdôraznil, že do konca
septembra by chceli dokončiť ČOV pod strechu, na október sú naplánované terénne
úpravy a do konca novembra fakturácia peňazí. Podľa pána Jacka by sa hlavný zberač
a pretlak mali vojsť do rozpočtu. Ďalej informoval, že tento týždeň bude dodaný
kompletný projekt aj s rozpočtom potrebným na kolaudáciu
2. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30. 6. 2009 prečítal predseda finančnej komisie
Dušan Elexa. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ľuboš Gál sa informoval ohľadom Enviromentálneho fondu. Starosta informoval,
že prišlo 70%, ktoré boli hneď preinvestované pánovi Ing. arch. Jackovi. Obec dala
5%, čo je asi 9958 Eur (300 000 Sk).

Ing. Viliam Klobušník sa zaujímal o stavebný dozor pri stavbe ČOV. Starosta
informoval prítomných, že ho robí p. Dávid.
Ing. Viliam Klobušník by chcel vedieť aké sú nedoplatky na daniach a presný zoznam
neplatičov, osobitne na TKO a dane z nehnuteľnosti.
3. Vyhodnotenie výsledkov školského roka 2008/2009 a plán hlavných úloh
a organizačného zabezpečenia školského roka 2009/2010 predložila Mgr. Mária
Hlaváčová. Táto správa je prílohou zápisnice.
Pani riaditeľka ďalej informovala, že v školskom roku 2009/2010 nastúpi do ZŠ 28
žiakov a do MŠ 13 detí. Vyučovať budú Mgr. M. Hlaváčová, Mgr. Ferencová,
v školskom klube A. Kerekešová a v MŠ p. Lukáčová a J. Hajdúková. V škole sa
pokračuje vo výučbe v programe ISCED 1, v MŠ v ISCED 0 a v školskom klube vo
výchovnom programe. Čo sa týka materiálneho zabezpečenia – je vymaľované celé
horné poschodie a zborovňa. Stravovanie bude zabezpečené tak ako minulý rok zo ZŠ
v Nižnej Slanej a vodičom bude p. Krivanský.
Starosta obce navrhol čakať na výsledok podanej žiadosti ohľadom rekonštrukcie
školy.
Ing. Ľuboš Gál sa informoval o strave dovážanej z Nižnej Slanej. Riaditeľka školy
vyjadrila spokojnosť s dovážanou stravou.
JUDr. Ján Klobušník poďakoval za seriózny program na 60. výročí MS a za prípravu
dekorácií na výstavke v Klube dôchodcov k Veľkej noci. Na oplátku zasa
dôchodcovia zahrali pre deti na juniálese.
Pani riaditeľka informovala prítomných, že p. Rogos z Dobšinej postavil na školskom
dvore detskú preliezku s pieskoviskom a so šmýkačkou a to všetko vo vlastnej réžii.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do 31.12.2009 prečítala hlavná
kontrolórka Zuzana Elexová a tvorí prílohu zápisnice.
5. Vyhodnotenie podujatí Vlachovského kultúrneho leta 2009 a letnej turistickej sezóny.
a) Priebežné finančné výsledky – náklady a príjmy z podujatí predložila R.
Lešková (príloha)
b) Priebežná správa letnej turistickej sezóny – predložila J. Teplická (príloha)
Starosta položil otázku, či sa oplatí niečo organizovať pre občanov, keď je taký malý
záujem a zároveň poďakoval JUDr. Jánovi Klobušníkovi a Jánovi Gallovi za výbornú
organizáciu remeselníckeho jarmoku.
Starosta konštatoval, že na Festival ľudového spevu a tanca prišlo veľmi málo
domácich platiacich návštevníkov a na letné kúpalisko sa chodilo tiež kúpať málo
domácich. Dal úlohu kultúrnej komisii, ako oživiť akcie, inovovať a zaujať ľudí, keď
nemajú záujem. Vyvodil aj závery na rok 2010 – keďže ide o obrovskú robotu,
zodpovednosť a finančné náklady, treba sa dohodnúť s Mikroregiónom Dobšinského
kraj a nezasahovať si do akcií.
Ing. Viliam Klobušník upozornil, že chýbali smerové šípky do dediny k plagátom,
ktoré informovali o akciách.
JUDr. Klobušník dodal, že sa musí stretnúť kultúrna komisia čím skôr, kým je všetko
v pamäti a zhodnotiť klady a zápory. Treba zapojiť aj mladú generáciu. Komisiu treba
zvolať po 20. tom septembri.
6. a) informácia o nákladoch na výstavbu hornej autobusovej zastávky – 4513 Eur
(135988 Sk)
šmitňa 10 140 Eur (305 477 Sk)
b) návrh odmeny pre starostu Mgr. Juraja Kováča predložil Dušan Elexa a OZ ju
jednohlasne schválilo. Ide o 25 % zo súčtu platov, čo predstavuje 1774 Eur.
c) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) žiada dotáciu 20 Eur na oslavy

d ) Ing. Ján Gallo žiada finančnú pomoc pri vydaní poľovníckej knihy, ktorá vyjde
v roku 2009 a bude v nej o Vlachovskej poľovnej výstave trofejí.
7. Interpelácia a diskusia
1. Ing. Viliam Klobušník navrhol premiestniť kontajner z dolnej
autobusovej zastávky k telekomunikačnej búdke pri KD.
2. Ing. Ľuboš Gál navrhol vyčistiť všetky vpusty a kanály po každej
búrke, lebo sú zapchaté.
3. Ing. Viliam Klobušník sa informoval, či vzhľadom na krízu nieje
pokles na daniach, či sa to nejako dotklo obce a či odmena pre
starostu nie je privysoká.
4. Ing. Ľuboš Gál sa informoval za faktúry za opravy ciest. Starosta
vysvetlil, že l. sypač stál 1029 Eur, 2. sypač stál 1128 Eur a 3. sypač
1195 Eur.
5. Dušan Elexa informoval prítomných, že za kúpaliskom je vysypaný
eterník (veľmi nebezpečný odpad), za ktorý hrozí vysoká pokuta.
6. Slavomír Labuzík navrhol zabezpečiť UDS-ku, aby to všetko
vyťahala, previezla dozadu a potom sa to upraví.
7. Ing. Viliam Klobušník navrhol, aby obec za nejaký poplatok
prenajímala, pristavovala a odvážala veľkokapacitný kontajner.
8. Slavomír Labuzík upozornil, že je veľmi potrebné zakúpiť nový
traktor, ktorý by bol využívaný v zime na zimnú údržbu ciest, celé
leto, či v jeseni pri jesenných prácach.
9. Starosta informoval, že oslovil Jána Tomka ml., ako vodiča pre obec.
10. JUDr. Klobušník navrhol pre J. Tomka ml. rozšírenie prác aj
o údržbu strojov. A navrhol nájsť multikár s platným číslom
a prihlásiť ho na polícii.
11. Slavomír Labuzík informoval, že po osadení dopravného zrkadla pri
pošte zostal neporiadok, ktorý treba odstrániť.
12. JUDr. J. Klobušník informoval, že nadácia Orange vydala výzvy –
projekt pre dôchodcov (zelená pre seniorov) do výšky 1327 Eur, ale
musí to ísť cez obec, navrhol, aby zasadla kultúrna komisia a všetko
pripravila.
13. Ján Gallo navrhol dať do novej zastávky tabuľu na plagáty, oznamy
napr. pamätihodnosti Vlachova.

14. Starosta uvažoval o napísaní alebo namaľovaní motívov so šoférskou
tématikou (šofére, šofére...)
15. Slavomír Labuzík navrhol dať do vlachovských novín reláciu, aby sa
odpad nehádzal do potoka.
16. JUDr. Ján Klobušník – upozornil, že sa mu nepáči predaj ovocia
a zeleniny pred OcÚ. Podľa neho treba vyhradiť iné miesto, napríklad
pri hornej autobusovej zastávke.
17. Ján Gallo navrhol vytvoriť turistický chodník, označiť značkami. Išlo
by o spojenie ľadovne cez Batarovú, Hankovec.... a o vytvorenie
mostíka vedľa ČOV.
18. Slavomír Labuzík upozornil na obecný rybník, na ktorom sú
vyschnuté stromy, ktoré treba vyrezať v zime keď zamrzne rybník
10.Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na
uznesenie z 21. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Ľuboš Gál.

U z n e s e n i e č. 21/2009 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove :
A. Berie na vedomie :
1. Informatívnu správu o realizácii stavebných projektov v obci:
- Čistiareň odpadových vôd
- Horná autobusová zastávka
- Kováčska dielňa - šmitňa
2. Vyhodnotenie výsledkov šk. roka 2008/2009 a plán hlavných úloh
organizačného zabezpečenia šk. roka 2009/2010.
B. : S c h v a ľ u j e :
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo k 30.6.2009
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce do 31.12.2009
3. Priebežnú správu o vyhodnotení podujatí Vlachovského kultúrneho leta a Letnej
turistickej sezóny 2009 s finančnými výsledkami.
4. Odmenu pre starostu obce za I. polrok 2009 podľa uznesenia OcZ č. 1/2006 – OZ, bod
E z 29.12.2006 (OcZ schvaľuje starostovi obce vyplácanie ročnej odmeny vo výške 25
% súčtu platov v dvoch splátkach. Vyplatenie odmeny bude podliehať každoročnému
zúčtovaniu a schváleniu v OcZ a plánu hlavných úloh obce za predchádzajúci účtovný
a kalendárny rok.
5.

C: Ukladá :
1. Komisii školstva, kultúry, mládeže a sociálnych vecí prehodnotiť doterajšie
formy kultúrno-spoločenských podujatí kultúrneho leta a pripraviť inovačný
návrh na nový spôsob konania týchto podujatí za účelom zvýšenia záujmu
a priamej účasti domáceho obyvateľstva. Za tým účelom zvolať širší aktív
realizátorov VKL a záverečný návrh predložiť na zasadnutie OcZ v decembri
2009.
Zodp. Ing Ľuboš Gál, predseda komisie
Termín: decembrové zasadnutie OcZ
2. Pracovníkom OcÚ vypracovať menný zoznam neplatičov dane z nehnuteľností
a poplatkov za odvoz TKO za minulé roky.
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 5 poslanci /.

19. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 21. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

