
Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa

18. marca 2014 v     zasadačke Obecného úradu vo Vlachove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa

2. Schválenie Programu odpadového hospodárstva do roku 2015
3. Prerokovanie platu starostu obce z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy  

                zamestnanca v hospodárstve SR
4. Schválenie opravy strechy prístavby KD z dôvodu havarijného stavu
5. Schválenie správy inventarizačnej komisie
6. Zmena odberateľa energií a vody v budove tribúny s.č. 18 z OZ TJ FO Vlachovo 

                späť na Obec Vlachovo.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver 

                                                              

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných 
poslancov, aktivistov, osobitne privítal Ing. Natáliu Jergovú, PhD. – predsedníčku 
OZ Stromíš a pánov Sisíka a Torkolyho z firmy Brantner Gemer s.r.o., Rimavská 
Sobota. Ospravedlnil neúčasť kontrolórky Ing. Zuzany Štefánikovej z dôvodu 
dlhodobej PN a poslanca Petra Hricka z dôvodu pobytu v zahraničí. Starosta 
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné (6 poslancov). 
Starosta doplnil do bodu Rôzne:
a) Schválenie kalendára kultúrnych podujatí

      b) Vyúčtovanie výstupu na Stromíš,

      c) Správu firmy Brantner Gemer, s.r.o. o zvýšení poplatku za vývoz TKO, 

      d) Návrh na zvolenie Ing. Natálie Jergovej, PhD. za členku komisie Kultúry,    

          vzdelávania, športu a sociálnych vecí obce Vlachovo,

      e) Schválenie dotácií pre OZ

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili program zasadnutia.

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili ako overovateľov 
zápisnice Máriu Hlaváčovú a Ing. Viliama Klobušníka, do návrhovej komisie Ing. 
Mareka Hronca a Mgr. Juraja Kováča a zapisovateľku zápisnice Janu Teplickú.

2. Starosta predložil poslancom na schválenie Program odpadového hospodárstva do 
roku 2015, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Starosta oslovil Ing. Bachňáka, ktorý prišiel 
na poradu mikroregiónu s ponukou vypracovať tento Program odpadového 



hospodárstva do roku 2015 aj iným obciam. Cena bola dojednaná na 200 €. Je 
potrebné ešte dopracovať VZN na zhodnotenie odpadu v obci.

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválilo Program odpadového 
hospodárstva do roku 2015.

- Štefan Bendík informoval, že po obci chodia cudzí občania a odkupujú batérie a tiež 
treba zvážiť, či VOK má byť umiestnený na tak odľahlom mieste, kde chýba kontrola, 
kto čo vyváža.

- Mgr. Juraj Kováč navrhol schválenie Programu odpadového hospodárstva, aj keď len
na jeden rok a zároveň navrhol poveriť jedného občana, ktorý by kontroloval, kto čo 
vyváža. Tiež upozornil, že chýba osveta, je potrebné vypracovať plán zberu napr. olej, 
bolo by dobré podporiť budovanie malých kompostovísk, nakúpiť plastové 
kompostoviská a predávať ich občanom. 

Jaroslav Hajdúk ubezpečil prítomných, že drevo na kompostoviská vie zabezpečiť 
Urbár.

3.Prerokovanie platu starostu obce z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy 
zamestnancov v hospodárstve SR. Správu podala p. Lešková, ktorá informovala 
prítomných, že  priemerná mzda v národnom hospodárstve je 824 € a teda ide 
o zvýšenie o 37 € mesačne.

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválilo Úpravu platu starostu obce 
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, z dôvodu úpravy priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR.

4. Starosta informoval prítomných o havarijnom stave strechy prístavby KD 
a nevyhnutnosti jej opravy. Firma STOZAM – Juraj Švec previedla profesionálnu 
opravu najvhodnejšou metódou, už nebude nič zatekať ani opadávať. Tiež je opravený 
aj sadrokartón. Starosta informoval, že jedna fa je na sumu 2361,77€, čo je nad sumu 
dispozičného práva.

- Mgr. Juraj Kováč potvrdil, že práce sú vykonané dobre, bol sa osobne pozrieť, navrhol
to zaplatiť a upozornil aj na opadanú omietku z prednej strany, čo je potrebné tiež 
opraviť.

- Starosta ešte informoval, že poisťovňa zaplatí 1500€ ako škodovú udalosť. 

Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) schválili opravu strechy prístavby 
Kultúrneho domu z dôvodu havarijného stavu.

5. Správu inventarizačnej komisie predložila pani Renáta Lešková a tvorí prílohu 
zápisnice. 

- starosta navrhol, aby sa do zoznamu už nedávali veci, ktoré sú staré a morálne 
opotrebované, ale aby sa ešte používali.

- Mgr. Juraj Kováč navrhol, aby sa teraz správa podpísala a potom aby sa urobila 
kompletná inventarizácia a upozornil na potrebu označovať majetok.



Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednohlasne schválili správu 
inventarizačnej komisie.

6. Starosta navrhol zmeniť odberateľa energií a vody v budove tribúny s.č.18 z OZ TJ 
FO Vlachovo spať na obec Vlachovo, z dôvodu, že neslúži len telovýchove, ale robili sa
tam hasičské preteky, bolo Tašíkovo, prenajíma si tam garáže auto-motoklub. 
Upozornil, že len minulý rok zaplatila TJ na energiách 360 €.

- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že TJ je samostatná organizácia a tá má zodpovedať za 
výdavky. Informoval sa, či im potom znížime dotáciu?

- Miroslav Hronec navrhuje, aby energie platila obec a ostatné akcie si bude riešiť obec 
s inými organizáciami.

- Štefan Bendík navrhuje akcie iných organizácií vyúčtovať na základe odpísania 
energií.

- Renáta Lešková upozornila prítomných, že keď bude narozpočtované na športoviská, 
dá sa to aj z obce.

- Ing. Slavomír Labuzík navrhol odpisovať energie a niekto zodpovedný kontroluje stav
a je potrebné spísať zmluvu.

Všetci prítomní poslanci(6 poslancov) momentálne nesúhlasí so zmenou 
odberateľa energií a vody v budove tribúny s.č. 18 z OZ TJ FO Vlachovo späť na 
obec Vlachovo. Toto sa bude riešiť po majetkovo – právnom vysporiadaní 
pozemkov.

7. V bode Rôzne

a) Starosta predložil poslancom na schválenie kalendár kultúrnych podujatí 2014 ktorý 
tvorí prílohu zápisnice. Informoval poslancov, že naša Hostina vychádza na deň, keď je 
Rok na Gemeri a chceli sme robiť zábavu. Poslanci navrhli, aby sa robila 23.11 
a program sa vyskladá podľa možností.

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili kalendár kultúrnych podujatí na 
rok 2014.

b) Vyúčtovanie výstupu na Stromíš predložila p. Renáta Lešková a tvorí prílohu 
zápisnice.

c) Správu firmy Brantner Gemer, s.r.o. predložil konateľ firmy Ing. Sisik. Jedná sa 
o zvýšenie cien za služby, ktoré poskytujú. Podľa neho, je rok 2014 prelomoví, kedy sa 
rozpadá Recyklačný fond a mešká legislatíva. Firma poskytuje veľa služieb. Podľa ich 
štatistiky je úroveň vývozu odpadu na Gemeri, konkrétne v Rožňave 350 kg na hlavu. 
Objem odpadu rastie z roka na rok. Výsledok činnosti celej spoločnosti je 3,1 t na jeden
zvoz a cena je 40 € za odvoz. Odvoz a uskladnenie robia vo vysokej strate. Upozornil, 
že zvýšenie cien robia v dvoch etapách. Jedna bola minulý rok a druhá teraz. Žiadajú 
150 € za jeden odvoz. Aj tak je to hlboko pod úroveň vývozných nákladov.

- Štefan Bendík sa informoval, že čím sa prejavuje zvýšenie cien za uskladnenie na 
skládkach



- Sisik vysvetlil, že najdrahšie je uskladnenie, separovanie nemá vplyv na zlacnenie. 
Separovaný odpad je stratový. Najvúčší vplyv na cenu TKO majú skládky 40-50 
€/tonu. Únia tlačí do iného zhodnotenia, nie zberu, ale k spaľovaniu, separovaniu.... 
K separovanému zberu – objem komodít, ktoré sa dali predať sa znížil.

- Štefan Bendik sa informoval, čo z toho, čo sa vyseparuje sa dá ďalej predať?

- Sisik – biele pet fľaše, farebné horšie, strata sa dotuje z bielych, papier (kartón končí 
v Poľsku, Nemecku, u nás v Harmanci, ale len čistý papier), sklo ( berie Nemšová, 
ktorá má monopol a platí 15 €/tona – Glosklo). Sú vždy nové súťaže, do ktorých sa 
zapájajú. Pri zbere papiera vyhovuje najmä zber zo škôl alebo remitendy. Ďalej 
informoval, že textil zbierajú české, poľské firmy, second-handy. Betérie končia 
v Seredi, ale chodia sem Maďari a vykupujú ich. Spolu s nebezpečným odpadom. 
Elektroodpad je len to, čo ešte funguje, inak je to nebezpečný odpad. Pneumatiky sa 
majú spracovávať v Banskej Bystrici. Olej jedlý a zbytky potravín idú po 80€/t.  Ešte 
upozornil, že Recyklačný fond bol postavený mimo zákon a sú s tým obrovské 
problémy a bude sa to riešiť inou formou. Ešte upozornil, že firma Brantner preferovala
Rakúsky model zberu a separovania, aby každý robil to, čo má.

- pán Terkely poďakoval za nadštandardné vzťahy s obcou Vlachovo. Upozornil na to, 
že je to zlá cesta zberať TKO vo vlastnej réžii, lebo ceny sú vysoké. Zákony sú tak 
nastavené, že Únia tlačí na to, aby obce mali plný servis od profesionálnych firiem na 
vývoz TKO. Firma je v červených číslach a musia to riešiť.

- pán Sisik informoval, že už zrušili zmluvy so Stratenou, Dedinkami, s obcou Gemer, 
Vožďany a vôbec necítia tlak konkurencie, lebo sú FO a ostatné spoločnosti sú v rukách
finančných žralokov.

- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že chápe vlčie zákony. Uviedol, že priniesli nie 
optimistickú správu, ale so službami sme spokojní. Podľa neho je všetko slušné, na 
úrovni, je to čisté. Vychádzame aj my ako obec v ústrety – separovaný zber znášame na 
jedno miesto vďaka zamestnancom na AČ.  Šokuje ho, že na úrovni štátu sa 
nevysporiadali s odberateľmi. Ubezpečil, že aj obce budú tlačiť na toto cez ZMOS.

- pán Sisik uviedol, že odpad vozia do Lučenca, kde majú vlastnú skládku, ale majú 
zmluvu aj s Avesom. Kapacita skládky je 225 tis. t a je profesionálne riadená.

- Mgr. Juraj Kováč chcel vedieť, že od kedy by prišlo k zvýšeniu na 150 €/t?

- pán Sisik – ubezpečil, že tento rok už necháme tak a o rok to rozhodíme. Dochádza 
k zvýšeniu pre všetky obce.

- Mgr. Juraj Kováč navrhol, že treba ísť cestou znižovania objemu odpadu. 
A informoval sa, či separovaný odpad je zhodnocovaný?

- pán Sisik informoval, že z Rimavskej Hucy odchádza mesačne 20-25 kamiónov so 
separovaným odpadom, okrem skla. Ešte uviedol, že Recyklačný fond dáva veľké 
peniaze za potvrdenia za recyklované veci. Problémom je stavebný odpad, ktorý končí 
v jamách a eternit – nebezpečný odpad (1t eternitu/12 tis. €)



- starosta informoval, že 14.03. 2014 oficiálne skončila zmluva s firmou Brantner, ale 
pokračuje ďalej do 31.12. 2014 lebo neboli podané výpovede zo žiadnej strany. Taktiež 
navrhuje, aby sa zvýšenie odložilo o rok, lebo peniaze nie sú ani narozpočtované 
a zasiahlo by to obec.

- pán Sisik uviedol, že zvýšenie je o 2000€/rok

- starosta informoval o centrálnom verejnom obstarávaní na zber a likvidáciu odpadu 
z iniciatívy obce Stratená. Podotkol, že sa môže stať, že cena bude aj vyššia ako máme 
teraz, lebo cena sa bude navyšovať tým, že vzdialené obce nebude mať kto vyvážať.

- podľa pána Toroka je to riziko ísť do verejnej súťaže. Oni ako firma do spoločnej 
verejnej súťaže ísť nevedia.

- pán Sisik ešte informoval, že dávajú vrecia, ničia si autá v zime, kvôli nepoprataným 
cestám. Podotkol, že možno budú požadovať, aby občania dopravili odpad k hlavnej 
ceste a možno budú vymáhať aj škody.

- Ing. Viliam Klobušník sa informoval, či sa zberné dvory prejavia na cenách?

- pán Sisík uviedol, že majú v Slovenskej Ľupči, kde je veľa odpadu. Je povinnosťou 
mať zberný dvor, náklady pôjdu hore. Únia núti separovať, z ekológie je to plus ale 
finančná úspora nie je.

- Mgr. Juraj Kováč sa informoval na ich názor, či obec urobila dobre, keď obec a OZ za 
čistý Gemer bojovali proti zriadeniu spaľovne v bývalom areáli Sideritu Nižná Slaná.

- pán Sisik priznal, že spaľovňa je určite zlé riešenie, nešlo by o žiadne separovanie, 
všetko by zhorelo a popol je nebezpečný, teplo je škodlivé, sú to veľké dotácia, ale má 
to obrovský vplyv na ŽP a je to veľmi fin. náročné.

- pán Torok navrhol, že keď obec s firmou Brantner podpíše zmluvu na viac rokov, dá 
sa zvýšenie rozložiť na tieto roky. Iná suma bude, keď bude zmluva na 2 roky a iná keď
na 4 roky. 

- Mgr. Juraj Kováč sa zaujímal o možnosť sponzoringu na obecné akcie.

- pán Sisik informoval, že nadriadení všetok sponzoring zatrhli, ale prisľúbil, že sa budú
snažiť.

- Mgr. Juraj Kováč zhodnotil, že je potrebné kompostovať a znižovať objem odpadu.

- Štefan Bendik upozornil na veľké medzery a nedostatky v osvete. Podľa neho treba 
občanov informovať prostredníctvom novín, cez rozhlas, aj formou sankcií.

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) nesúhlasili s centrálnym verejným 
obstarávaním pre zber a likvidáciu TKO.

d) Starosta informoval o zmene predsedníčky OZ Stromíš, ktorou po zvolení na Valnom
zhromaždení sa stala Ing. Natália Jergová, PhD. a zároveň ju navrhol za členku komisie
Kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí Obce Vlachovo.



Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) zvolilo Ing. Natáliu Jergovú, PhD. za členku
komisie Kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí Obce Vlachovo.

e) Starosta predložil poslancom žiadosti občianskych združení o dotáciu z rozpočtu 
obce a to v nasledovnej výške: AMK – 300 €

                                                  OZ STROMÍŠ – 500 €

                                                  MOTOSPORT – 300 €

                                                   TJ FO – 3000 €

Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválilo dotácie pre občianske združenia podľa
podaných žiadostí.

8. Diskusia:

- Ing. Viliam Klobušník – navrhol zlikvidovať kompostoviská a vyčistiť ich, treba 
požiadať PD, aby boli priorané ku ceste, aby tam nerástla burina a ľudia tam nosia 
smeti.

- Ing. Slavomír Labuzík – informoval prítomných, že obecný hasičský zbor prechádza 
na dobrovoľný hasičský zbor.. Družstvo z Vlachova sa stáva poloprofesionálnym a je 
zaradené do kat. A. Ďalej informoval, že hasičský zbor získal 3000 € a sú účelovo 
určené, teda na nákup výzbroja pre zásahové družstvo, školenia na odbornú prípravu. 
Upozornil na povinnosť, ktorá z toho vyplýva, že keď operačný dôstojník vyzve, 
družstvo musí isť na zásah. Podľa neho, treba vyriešiť výdavky na naftu v prípade 
zásahu, chce vedieť, kto to bude hradiť?

- Mgr. Juraj Kováč navrhol žiadať z rezervy predsedu vlády na rozvoj obce. Je 
potrebné podať žiadosť do konca marca napr. na výmenu okien v MŠ,  na OÚ alebo na
nákup inventáru do KD.

- starosta informoval prítomných, že kúpalisko ostáva v prenájme firmy Calisto, kde je
platná zmluva a sú ochotní potiahnuť ešte túto letnú sezónu.

- starosta požiadal o zvolanie stavebnej komisie a informoval o vyvalenom plote okolo
školy. Zo spodnej strany sa váľa plot pri pozemku Miloša Černaja. Požiadal o pomoc 
pri ťahaní plotu lebo sú tam stromy a stĺpy. Dohodli termín na stretnutie stavebnej 
komisie na pondelok ( 24. 03. 2014) o 17.00 h. v škole.

- starosta informoval poslancov, že sa na OÚ množia sťažnosti a požiadal Komisiu 
verejného poriadku, aby sa stretla a prioritne riešila susedské vzťahy Honétzyovcov 
a Kolesárovcov a Mlynárovcov a Marinkovcov.

- starosta ďalej informoval, že vo štvrtok bola nariadená obhliadka súdom na mieste 
ohľadom podania žaloby Martin Pakes verzus obec. Sudca vypočul obe strany a bude 
oznámené ďalšie pojednávanie vo veci.



- Mgr. Juraj Kováč odporučil starostovi, by nevstupoval do susedských sporov, lebo si 
narobí nepriateľov. Na to sú súdy, orgány činné v trestnom konaní. Obec nemá 
kompetencie na riešenie týchto sporov.

Ing. Viliam Klobušník informoval o dotáciách, ktoré je možné získať na vybudovanie 
zberných dvorov.   

Návrh na uznesenie predložil Ing. Marek Hronec. Starosta obce ukončil 22. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) jednoznačne schválili uznesenie.



Uznesenie č. 22/2014 – OZ

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:

A: Berie na vedomie:
1. Správu firmy Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota o potrebe zvýšenia poplatkov

za vývoz TKO v obci.
2. Správu o vyúčtovaní akcie Výstup na Stromíš.

B: Schvaľuje:
1. Program odpadového hospodárstva obce Vlachovo do roku 2015.
2. Úpravu platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, z dôvodu
úpravy priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR.

3. Schválenie opravy strechy prístavby Kultúrneho domu z dôvodu havarijného
stavu.

4. Schválenie správy inventarizačnej komisie.
5. Schválenie zmeny odberateľa energií a vody v budove tribúny s.č. 18 z OZ TJ

FO Vlachovo späť na Obec Vlachovo až po majetkovo-právnom vysporiadaní.
6. Schvaľuje kalendár Kultúrno spoločenských podujatí na rok 2014.
7. Schvaľuje dotácie pre občianske združenia podľa podaných žiadostí :
                     MK – 300 €
                     MOTOSPORT – 300 €
                     TJ FO – 3000 €
                     OZ STROMÍŠ – 500 €

C: Volí:
1. Ing. Natáliu Jergovú, PhD. za členku komisie Kultúry vzdelávania športu a sociálnych

vecí Obce Vlachovo.

D: Nesúhlasí:
1. S centrálnym verejným obstarávaním pre zber a likvidáciu TKO.

E: Súhlasí:
1. S postupným zvyšovaním poplatkov za vývoz TKO podľa dohody s firmou Brantner

Gemer, s.r.o.

F: Ukladá:
1. Komisii výstavby prejednať opravu oplotenia areálu školy.
2. Komisii verejného poriadku prejednať sťažnosti občanov v susedských sporoch.



Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený 
( 6 poslancov).

Vo Vlachove, 18. marca 2014
Zapísala:  Jana Teplická                                                       

              Ing. Peter Pakes
                                                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mária Hlaváčová                         ......................................................
Ing. Viliam Klobušník                ........................................................


