Zápisnica
z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 27. 08. 2010, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesenia
Príprava školského roka 2010/2011
Správa o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2010
Úprava rozpočtu obce na rok 2010
Príprava komunálnych volieb 2010 – určenie volebných obvodov a počtu poslancov,
ktorý sa v nich volí
7. Vyhodnotenie Vlachovského kultúrneho leta
8. Interpelácia a diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Privítal prítomných poslancov a aktivistov. Starosta konštatoval, že poslanci sú
uznášaniaschopní a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý navrhol
doplniť v bode rôzne o poverenie pracovníčky OÚ Jany Teplickej na overovanie
úradných listín, informáciu o súdnom spore Pakes – Obec a prejednanie zmeny
dodávateľa plynu. Všetci prítomní poslanci (4) jednohlasne schválili rozšírený
program zasadnutia, ako aj overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Dušana
Elexu, návrhovú komisiu Ing. Ľuboša Gála a Máriu Hlaváčovú a zapisovateľku
zápisnice Janu Teplickú.
2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva v krátkosti pripomenul prípravu LTS, žiadosť o pridelenie hasičského
vozidla, konanie RJ a FF, pokračovanie rekonštrukcie mlyna, výstavbu
multifunkčného ihriska, kontrolu v ZŠsMŠ. Starosta konštatoval, že všetky body boli
splnené.
3. Riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Mária Hlaváčová podala správu o výchovno-vzdelávacom
procese a materiálnom zabezpečení školy a školského roka. Riaditeľka informovala,
že začiatok šk. roka 2010/2011 bude 2. septembra 2010, počet zapísaných detí v MŠ je
10 a v ZŠ 25 žiakov. Ďalej informovala, že v MŠ je potrebná dvojzmenná prevádzka
a preto je treba zamestnať 2 pracovníčky. Na tento rok prijala miesto p. Júlia
Hajdúková. V ZŠ je zatiaľ neobsadené 1 miesto. Keďže ide o malotriednu školu,
odrádza to potencionálnych záujemcov o miesto. Zavádzajú sa nové predmety ako AJ
a Informatika. AJ bude vyučovať p. Kerekešová v 3. a 4. ročníku. Problémom zostáva
aj rozvrh, nakoľko sú pospájané triedy a veľmi ťažko sa dá hýbať s rozvrhom.
Z materiálno-technologického zabezpečenia školy riaditeľka informovala, že od
augusta sa upratuje celá škola, boli vyčistené koberce firmou, boli vymaľované šatne,
lavičky a vchodová chodba. Tak isto poukázala na čistenie exteriéru školy

4.
5.
6.
7.
8.

9.

v spolupráci s obcou od konárov a tiež sa kosí celý areál školy. Najväčším problémom
je zlý stav strechy na budove školy, po poslednej búrke je zničený eternit, sú tam
veľké diery. Dlhotrvajúcim problémom sú aj okná, cez ktoré zateká, poškodzuje to aj
podlahy, ktoré vlhnú, zničené sú radiátory.
Po finančnej stránke by sa chod školy mal do konca roka zvládnuť.
Riaditeľka ďalej informovala, že uvažuje o odchode z funkcie riaditeľky, nakoľko ju
to vyčerpáva nielen fyzicky, ale aj psychicky. Žiada poslancov o zváženie jej žiadosti,
je ochotná zostať vo funkcii najdlhšie do 31. júna 2011.
Starosta poďakoval p. riaditeľke za podanú správu.
Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2010 predložil Dušan Elexa a tvorí prílohu
zápisnice.
Úpravu rozpočtu obce č. 1 predložil Dušan Elexa a tvorí prílohu zápisnice. Dušan
Elexa konštatoval, že rozpočet je po úprave vyrovnaný.
Starosta informoval o blížiacom sa termíne komunálnych volieb 2010 a potreby
určenia volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí. Poslanci schválili
počet poslancov 7, 1 volebný obvod a plný úväzok starostu.
Vyhodnotenie Vlachovského kultúrneho leta predložila p. Renáta Lešková a tvorí
prílohu zápisnice. Kultúrne leto bolo stratové.
Rôzne:
a) starosta požiadal poslancov o poverenie zamestnankyne obce Jany Teplickej na
overovanie úradných listín a podpisov občanov.
b) starosta informoval poslancov o nespokojnosti občana obce Martina Pakesa,
ktorý dal na súd Obec a Ondreja Pakesa.
c) starosta informoval o možnosti zmeny dodávateľa plynu zo súčasného SPP
Poprad na RWE Gas Slovensko.
Interpelácia a diskusia:
1. JUDr. Ján Klobušník navrhol osloviť na výučbu AJ v ZŠ pána farára
a informoval sa, či sa platí nájom za kuchyňu
2. Jaroslav Mihók navrhol, aby prešla komisia dedinou a spísala zoznam
psov a navrhuje neplatičom uložiť pokutu.
3. Starosta navrhol, aby obcou prešli zamestnanci obce a spísali psov
4. Dušan Elexa sa informoval, či niekto sleduje a odpisuje elektrickú
energiu v budove bývalej MŠ. Ďalej informoval o zmluve pre OZ
STROMÍŠ, ktorá bude bezplatná. Za prenájom bude súbor
vystupovať na obecných akciách.
5. Ing. Ľuboš Gál sa informoval o postupe prác na mlyne.
6. Starosta informoval, že hrubá stavba je hotová a čaká sa na
schválenie žiadosti o zmenu projektu počas výstavby. Momentálne je
všetko pozastavené, lebo sa čaká na vyjadrenie. Ďalej informoval
o dokončení multifunkčného ihriska a začiatku príprav na prestavbu
mostíka ku kostolu.
7. Ing. Ľuboš Gál upozornil na stromy okolo multifunkčného ihriska,
ktoré opadajú a znečisťujú povrch.

8. Ing. Slavomír Labuzík navrhol postupne spíliť všetky stromy v areáli
ZŠ, pretože sú staré a ohrozujú deti.
9. Dušan Elexa navrhol čerpať poistku na opravu strechy školy.
10. JUDr. Ján Klobušník žiada o zaučenie niekoho, kto by prebral
správcovstvo budovy. Ďalej upozornil, že je potrebné natrieť zvary na
radiátoroch a opraviť 1 radiátor. Tiež informoval, že sa chce vzdať
funkcie predsedu Klubu dôchodcov. Pán Klobušník informoval, že
29. augusta v nedeľu o 14.hod. sa uskutoční položenie venca
k pamätníku SNP a 4.9.2010 v sobotu bude na kúpalisku opekačka
a vatra zvrchovanosti.
11. Ing. Slavomír Labuzík upozornil na nutnosť vykonať protipovodňové
opatrenia na rieke Slanej.
12. Mgr. Marian Kušnier oznámil, že vydanie ďalšie čísla novín Stromíš
bude začiatkom novembra.
13. JUDr. Ján Klobušník informoval, že Matica Slovenská poslala 350
Eur, z toho 150 Eur na Festival do Nitry a 200 Eur na Folklórny
festival. Navrhol rozdeliť túto sumu po 50 Eur účinkujúcim súborom.
150 Eur navrhol pre OZ Stromíš ako cestovné na podujatie.
14. Jaroslav Mihók informoval o prívalovej vode, ktorá má voľný prístup
do obce. Na náklady urbárnej spoločnosti sa robili drážky, ale vozidlá
Poľnohospodárskeho družstva tie odrážky zničili.
15. Ing. Slavomír Labuzík navrhol spoločné jednanie na túto tému.
16. Dušan Elexa navrhol zvolať zástupcov Poľnohospodárskeho
družstva, Pasienkovej spoločnosti, Obce a Štátnych lesov a zachytiť
vodu nad obcou.
17. Starosta informoval prítomných, že v súčasnom období nepožiada
o odmenu za I. polrok 2010 napriek tomu, že kritériá na odmenu boli
splnené. Nedovoľuje to súčasná finančná situácia obce. Ďalej
informoval, že od 6. septembra odchádza na 17 dní na liečenie do
Tatier.
10. Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh
na uznesenie z 29. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložila Mária Hlaváčová.
U z n e s e n i e č. 29/2010 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:

A: Berie na vedomie:
1. Správu o vyhodnotení Vlachovského kultúrneho leta 2010
2. Informáciu o súdnom spore občana Martina Pakesa s obcou Vlachovo o priznanie
vlastníctva k nehnuteľnostiam obce
3. Správu riaditeľky ZŠsMŠ Mgr. Márie Hlaváčovej o príprave školského roka
2010/2011
B: Schvaľuje:
1. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2010
2. Úpravu rozpočtu obce Vlachovo na rok 2010
3. V súlade s § 11 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
vytvorenie jedného volebného obvodu v ktorom bude volených 7 poslancov
Obecného zastupiteľstva vo Vlachove vo volebnom období r. 2010-2014
4. V súlade s § 11 ods. 4 písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
rozsah funkcie starostu Obce Vlachovo vo volebnom období r. 2010-2014 na plný
úväzok
C: Nesúhlasí:
1. So zmenou dodávateľa plynu zo súčasného dodávateľa SPP Poprad na RWE Gas
Slovensko
D: Žiada:
1. Starostu obce a stavebnú komisiu o zvolanie jednania k úprave poľných ciest
smerujúcich do obce (vo Kru a v Doline) za účelom zachytenia prívalových vôd.
E: Poveruje:
1. pracovníčku obecného úradu vo Vlachove Janu Teplickú, bytom Vlachovo, SNP
240 overovaním úradných písomností a podpisov občanov..
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 4 poslanci /.
11. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 29. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Jana Teplická

Overovatelia zápisnice:

Ing. Viliam Klobušník ................................................
Dušan Elexa

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

Mgr. Juraj Kováč
starosta obce

