
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

06. decembra 2016 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove 

Program:

1. Otvorenie 

     

a) Voľba návrhovej komisie 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
c) Určenie zapisovateľa 

 2. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Vlachovo na roky 2017-2019. 

3. Odborný komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. 

4. VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti. 

5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach na rok 2017. 

6. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na chod Spoločného obecného 
úradu v Dobšinej. 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 
     

                                                                     

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Srdečne privítal 
prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce Ing. Zuzanu Štefánikovú.  
Ospravedlnil poslancov Ing. Slavomíra Labuzíka a Mgr. Evu Teplickú, ktorí sa 
nemohli zasadnutia zúčastniť. Starosta informoval, že Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Starosta tiež informoval o dnešnom programe zastupiteľstva 
tak, ako bolo zaslané v pozvánke a vyzval prítomných o doplnenie. Starosta 
navrhol doplniť do bodu rôzne: 

a) poverenie pracovníčky Ing. Ivety Geletkovej overovaním úradných písomností 
a podpisov občanov, 

b) prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 
2017, 

c) prerokovanie poplatku za masérske služby, 

d) prerokovanie kalendára kultúrno – spoločenských podujatí obce Vlachovo na 
rok 2017. 



Všetci prítomní poslanci (5 poslanci) súhlasili s dnešným programom 11. zasadnutia 
OcZ.  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí Marek Adami a Miloslav Ďurán, za  overovateľov Ing. 
Marek Hronec, Ing. Viliam Klobušník a  za zapisovateľku  Bc. Jana Teplická.  

Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválili do návrhovej komisie  Mareka Adamiho 
a Miloslava Ďurána, za overovateľov zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Ing. Mareka 
Hronca  a za zapisovateľku Bc. Janu Teplickú. 

Starosta v krátkosti zhrnul predošlé zastupiteľstvá a uznesenia z 9. a 10. zasadnutia OcZ.  

OcZ vo Vlachove na svojom predchádzajúcom zasadnutí: 

1.

 Vzalo na vedomie: 

  Cenový výmer č. 8/2016 pre prevádzku cintorínov a kremarórií. 

1. 

Schválilo: 

Sociálnu výpomoc vo výške 200 € na nákup dreva na zimu, ktorá je už zrealizovaná.

2. 

       

Nákup snehovej radlice na základe verejného obstarávania – radlica je zakúpená a 
pripravená na použitie.

3. 

  

4. 

Poplatok do Muzeálnej expozície vo výške 1 € (dospelý). 

5.

Jednanie s predsedom PD o znečisťovaní miestnych komunikácií – budú obmedzovať 
prechod cez miestne komunikácie, hlavne počas vývozu hnoja a pri výskyte blata počas 
daždivých dní. 

6.

Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Increasing of 
attractiveness of the border area by promotion of partners natural heritage“ v rámci výzvy 
Programu spolupráce V – A Slovenská republika – Maďarsko (kód výzvy SKHU/1601) vo 
výške 30 968 EUR z celkových oprávnených výdavkov 619 360 EUR.  

7. 

 Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v Obci Vlachovo s účinnosťou 
od 01.01.2017. 

8. 

Reklamácia na štiepkovač LS 150 bola uplatnená. 

Analýza chodu Spoločného obecného úradu – spolu s kontrolórkou navštívili účtovníčku       
na Mestskom úrade v Dobšinej. Bližšie informácie o návšteve budú podané v ďalšom bode. 
Preverenie funkčnosť odvodňovacích systémov v obci – komisia sa zatiaľ nestretla a termín sa 
posúva a úloha stále trvá.  

Zmluva s poistiteľom Uniqa v druhu poistenia lomu strojov bola zamietnutá. 

 



2. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Vlachovo na roky 2017-2019. 
Rozpočet predložil starosta Ing. Peter Pakes a tvorí prílohu zápisnice. Rozpočet je pripravený 
tak, aby sa dali porovnať predchádzajúce roky a 2 nasledujúce.  

Plán na budúci rok je nasledovný: 

 Na položke Náboženské a spoločenské služby sa plánuje budúci rok výmena stĺpov prípadne 
ich natretie a zakúpenie informačnej tabule. Na položke Rozpočet kapitálových výdavkov sa 
plánuje rekonštrukcia školy – rekonštrukcia strechy, výmena kotlov, radiátorov a tiež 
rekonštrukcia  OcÚ – kancelária, podlaha, nábytok, plechová skriňa. Na položke Rekreácia, 
kultúra, náboženstvo

Mgr. Juraj Kováč a Miloslav Ďurán si myslia, že v KD je zápach zapríčinený cez kúrenie a  
od spodných častí. Mgr. Juraj Kováč – žiada urobiť vchod od Mareka Hronca. Je potrebné to 
prekryť, urobiť zábradlie a schodisko. Na pánskych toaletách sú prasknuté pisoáre a je tam 
stále zima. Mgr. Juraj Kováč navrhuje osadiť gamatky pod okná. Servisného technika na 
opravu kúrenia v KD a v sále – Robur už starosta zabezpečil. 

 sa plánuje v Kultúrnom dome urobiť ozvučenie a nové toalety. 

Ďalej starosta navrhuje v SKO väčšiu investíciu do posilňovne a to zakúpiť nové podlahové 
gumy 

 Na budove Pošty  navrhuje vymeniť okná.  

Kúpalisko – projekt a zneškodňovanie skládky. 

 Plánuje sa dotlač knihy od Štefana Bendika a  taktiež tlač knihy od Mgr. Juraja Kováča. 

Mgr. Juraj Kováč – upozornil, že je zaplatená aj kniha od p. Štefanča o histórii baníctva         
v obci.  

Rozdelenie dotácií pre občianske združenia - boli navrhnuté výšky dotácie, viď. prílohu. 

 Starosta navrhol plnofarebnú tlač vlachovských novín.  

Všetci poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválilo rozpočet obce Vlachovo na roky 2017 
- vzali na vedomie rozpočet na roky 2018, 2019 . 

 

3. Odborný komentár hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-
2019. 

Predložila kontrolórka obce Ing. Zuzana Štefániková a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie odborný komentár hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. 

                4. VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti  



 Starosta navrhol zvýšiť sadzbu za stavby na bývanie z pôvodných 0,07 € na 0,10 €, za stavby 
rekreačných chát z 0,17 € na 0,20 € a za samostatne stojace garáže z 0,20 € na 0,23 €. 
Dôvodom je výstavba altánkov, prístreškov a iných menších stavieb bez stavebných povolení 
a obec nemá žiadne možnosti kontroly, občania si stavby nepriznávajú v daňových 
priznaniach.  

Poslanci nesúhlasili s navýšením sadzby za stavby na bývanie, poľnohospodárske stavby a 
voľne stojace garáže. 

Všetci poslanci (5 poslancov) schválili VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti.  

               5. Informačná správa hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach na rok 2017. 
Informačnú správu o prijatých žiadostiach o účelové dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 
predložila kontrolórka obce.  

Mgr. Juraj Kováč – navrhol navýšiť dotáciu pre OZ Stromíš aspoň na 3000 € na nákup 
krojových súčiastok. 

Miloslav Ďurán – informoval, že sa objednali kožúšky, čižmy, chološne, tiež upozornil na to, 
že je potrebné dokúpiť krojové vybavenie. 

Marek Adami – taktiež žiada o navýšenie pre ich OZ, keďže tiež reprezentuje aj obec a myslí 
si, že hovorí aj za poslanca Ing. Slavomíra Labuzíka. Plánujú kúpiť nový automobil. 

OZ Stromíš - + 1000 € 

Motorsport team - + 700 € 

Motorcross team - + 200 € 

Mgr. Juraj Kováč – upozornil na horný rybník, ktorý už niekoľko rokov navrhuje odkúpiť. 
Taktiež upozornil na odkúpenie ľadovne, ktorá je v zastavanej časti obce. Ide o investičné 
akcie, na ktoré sa treba  pripraviť a naplánovať odkúpenie. 

Všetci poslanci (5 poslancov) vzali na vedomie informačnú správu hlavnej kontrolórky 
o prijatých žiadostiach na rok 2017. 

                6. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na chod Spoločného 
obecného úradu v Dobšinej. 

Starosta informoval, že on a kontrolórka obce navštívili  p. Šrenkelovú - účtovníčka na MÚ    
v Dobšinej. Ing. Zuzana Štefániková informovala, že správy o hospodárení hovorili o 
nedostatku finančných prostriedkov, hlavne pre stavebný úrad. Na školský úrad dáva dosť 
vysokú dotáciu Krajský školský úrad. Toto financovanie je nad rámec a postačuje na 
vyfinancovanie celého chodu. MÚ rozpočítava všetky náklady na obce a z toho sa financuje aj 
mzda zamestnankýň na Spoločnom stavebnom úrade. Informovali sa, či by ich kancelária 
nemohla byť na Mestskom úrade, ale aj tak by náklady boli rozpočítané na všetky obce.  

Výkony sa klasifikovať nedajú, tento spôsob je zatiaľ najspravodlivejší. 



Všetci poslanci (5 poslancov) schválili dodatok č. 3/2016 k zmluve o zriadení spoločného 
obecného úradu.  

7.  Rôzne 

a) Poverenie pracovníčky Ing. Ivety Geletkovej overovaním úradných písomností a 
podpisov občanov.  

b) Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2017. 

Tento plán tvorí prílohu zápisnice. 

Budúci rok končí 6-ročné funkčné obdobie hlavnej kontrolórky. Povinnosťou OcZ je 
minimálne 60 dní pred skončením, teda niekedy v marci 2017 vyhlásiť deň konania voľby 
hlavného kontrolóra. 

c) Prerokovanie poplatkov za masérske služby. 

Starosta informoval, že služby poskytované v chránenej dielni – masérske služby a poplatky 
za Ceragem sú vo veľkej obľube, no poplatky sú len symbolické. V súčasnosti je poplatok za 
30 min. masáž – 3 € a Ceragem – 1 €.   

Starosta navrhuje zmeniť poplatky následovne: 

Masáž pre domácich 3 €, pre cudzích 5 €. 

Seragem pre domácich 2 €, pre cudzích 3 €. 

d) prerokovanie kalendára kultúrno-spoločenských podujatí obce Vlachovo na rok 2017. 

Tvorí prílohu zápisnice. 

 

8. Diskusia 

Mgr. Juraj Kováč – žiada vyrúbať vysoký smrek a javor, v areáli Kultúrneho domu, ktoré sú 
veľmi vysoké a bojí sa, aby ich pri silnom vetre nevyvrátilo, ďalej navrhuje zlikvidovať 
zbytočné stĺpy v obci. Taktiež sa informoval o odoslaní listu na Banský úrad ohľadom 
zachovania bane v doline. 

Starosta informoval, že Štefan Majerčák ako obecný fotograf si dáva obecné akcie na svoju 
stránku. Marek Adami informoval, že Štefan Majerčák zverejňoval obecné akcie ako ich 
organizátor. Starosta si myslí, že je to v poriadku.  

Návrh na uznesenie predložil  všetci poslanci (5 poslancov) jednohlasne schválili 
uznesenie č. 11/2016 zo 06. decembra 2016. 

9. Záver



 
Návrh na uznesenie č. 11/2016 - OZ ,  

zo zasadnutia OcZ vo Vlachove, 
konaného dňa 06. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 

A: Berie na vedomie: 

1. Odborný komentár hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019. 
2. Informačnú správu hlavnej kontrolórky o prijatých žiadostiach na rok 2017. 
3. Berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018-2019. 

B: Schvaľuje:  
1. Rozpočet obce Vlachovo na roky 2017 na úrovni hlavnej ekonomickej kategórie        

na základe predloženého návrhu. 
2. VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti. 
3. Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2017. 
4. Výšku dotácie na rok 2017 pre TJ FO Vlachovo vo výške 3000 €, FS Stromíš            

vo výške 3000 €, Motosport team vo výške 1000 € a Motocross team vo výške 500 €. 
5. Cenník poplatkov za masérske služby sú následovne: 

Masáž:  cena 6 €,  pre občanov Vlachova s trvalým pobytom v obci Vlachovo: 3 €  
Ceragem: 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017. 
cena 3 €, pre občanov Vlachova s trvalým pobytom v obci Vlachovo: 2 € 

7. Dodatok č. 3/2016 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. 

C: Súhlasí: 

1. S poukázaním dotácie na rok 2017 pre jednotlivé občianske združenia až po 
vyúčtovaní použitia finančných prostriedkov na rok 2016 a jeho kontrole hlavnou 
kontrolórkou. 

2. So zriadením stránky obce Vlachovo na Facebooku. 

      D: Poveruje: 
       1. Pracovníčku obecného úradu Ing. Ivetu Geletkovú, bytom Rakovec 14, Mlynky  
            overovaním úradných písomností a podpisov občanov. 
        
 
  
 
 
                                                                                                             Ing. Peter Pakes 
                                                                                                               starosta obce                                                             
            Overovatelia zápisnice: 

 
 

          Ing. Marek Hronec                   .............................................. 
 
 
      Ing. Viliam Klobušník            ….......................................... 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 


