
Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa                 

3. októbra 2012 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. Správa o čerpaní rozpočtu k 30.06.2012 
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vlachovo za rok 2012 
4. Výročná správa obce Vlachovo a konsolidovaná výročná správa za rok 2011 
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo o poplatkoch v školstve 
6. Návrh na schválenie vstupu do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský 

raj 
7. Rôzne 
8. Diskusia 

9. Záver 
 

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných 
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (4 poslanci), taktiež privítal 
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú a všetkých prítomných. 

Všetci prítomní poslanci (4 poslanci) jednohlasne schválili program rokovania, ako 
overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Kováča a Ing. Darinu Švecovú, návrhovú komisiu 
Ing. Slavomíra Labuzíka a Ing. Viliama Klobušníka a zapisovateľku zápisnice Evu 
Černajovú. 
 
- starosta doplnil do bodu Rôzne: a) Správa kontrolórky obce z vykonanej kontroly 

2.  – Renáta Lešková prečítala správu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2012 ( príloha zápisnice), 
najmä tie položky, ktoré prekročili príjmy a výdavky rozpočtu 
- starosta informoval prítomných, že úver, ktorý sa vzal na kanál je už pomaly splatený, 
zostáva už len jedna splátka  
- Ing. Viliam Klobušník sa informoval ohľadom mlyna, v pondelok 8. októbra 2012 je 
zvolaná kolaudácia mlyna, kotol na drevené pelety je už zakúpený 
- JUDr. Ján Klobušník podotkol, že do spoločenského klubu obce je potrebné zakúpiť 
nové obrusy, preto navrhol zahrnúť túto položku do rozpočtu na kultúru  



- Renáta Lešková prečítala v rámci tohto bodu programu aj vyúčtovanie remeselníckeho 
jarmoku a ľudového festivalu spevu a tanca (príloha zápisnice), kde celkové výdavky 
boli v sume 2 107,87 €, príjmy z dobrovoľného vstupného a bufetu 465,31 € 
a sponzorské dary boli v sume 593,15 € 
- JUDr. Ján Klobušník poznamenal, že MO MS zafinancoval aj jazdecké kone na 
remeselníckom jarmoku 
- Ing. Viliam Klobušník informoval prítomných, že Komisia kultúry, vzdelávania, 
mládeže, športu a sociálnych vecí na svojom zasadnutí skonštatovala, že jarmok mal 
veľký úspech a dopadol veľmi dobre 
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval ohľadom mosta, na ktorý sme dostali dotáciu, na čo 
starosta reagoval, že finančné prostriedky sú už na účte, čaká sa len na staviteľa 
Miloslava Gála 

3.  – Renáta Lešková prečítala návrh na úpravu rozpočtu (príloha zápisnice) 

4. – Renáta Lešková prečítala výročnú správu obce Vlachovo a konsolidovanú výročnú 
správu za rok 2011 (prílohy zápisnice) 
- výročná správa je dokument, ktorý má svoju obsahovú štruktúru. V úvode je 
charakteristika obce, identifikačné, geografické a demografické údaje obce, história 
obce 
- v ďalšej časti je schválený rozpočet a plnenie príjmovej a výdavkovej časti, 
hospodárenie ZŠ s MŠ a podnikateľská činnosť obce, na čo nadväzuje výsledok 
hospodárenia predošlého kalendárneho roka 
- štvrtý bod obsahuje dôležité informácie z účtovnej závierky 2011 – bilanciu aktív 
a pasív v eurách, údaje o nákladoch a výnosoch a účtovný výsledok hospodárenia 
- v záverečnej časti je vývoj činnosti účtovnej jednotky, jej finančnej situácie, o rizikách 
a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená 
- taktiež Renáta Lešková podotkla, že dané správy by mal overiť audítor obce 

5.  – starosta prečítal VZN č. 4/2012 (príloha zápisnice), kde sa v § 3 mení finančné rozpätie 
na poplatok pre zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ 
- Mgr. Juraj Kováč sa informoval, či zmena VZN nejako priamo postihne rodičov, načo 
Mgr. Ľubomír Hlaváč podotkol, že rodičov to nijako nepostihne a rodičia už dostali 
rozhodnutie vedenia ZŠ s MŠ 
- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval prítomných o tom, že vývoj financií je veľmi 
nepriaznivý, pričom na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo schválené, že ŠKD sa od 
nového školského roka zavrie, no ŠKD naďalej pokračuje aj ked len v skrátenom režime 
- skrátil sa pracovný úväzok jednej učiteľky, pričom bola pribratá nová učiteľka na 3 
hodiny na ANJ, ktorá zároveň vypomáha v MŠ 
- predmety výchovy(telesná, výtvarná) sa učia všetky triedy spoločne, kde sa taktiež 
šetria hodiny 
- v materskej škole vyučuje učiteľka na 20 hodín, aby sa učiteľky mohli striedať 
- Mgr. Ľubomír Hlaváč informoval prítomných o tom, že chcel ušetriť finančné 
prostriedky aj na telefónoch – mobilný telefón, pevná linka, no je tam ešte viazanosť 
- požiadal zastupiteľstvo o zvýšenie originálnych kompetencií v rozpočte, čo by bolo na 



vykrytie energií 
- prenesené kompetencie opäť znížia, nakoľko poklesol počet žiakov o 4 
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že v škole sa mala robiť revízia kotlov, čo je veľmi 
finančne náročné 
- Mgr. Ľubomír Hlaváč skonštatoval, že kotly v škole majú životnosť max. 5 rokov 
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že je potrebné urobiť najprv rekonštrukciu 
strechy, vymeniť okná a tak riešiť kúrenie, pretože cez okná a strechy nastáva nadmerný 
únik tepla 
- JUDr. Ján Klobušník skonštatoval, že je potrebné za finančnými prostriedkami 
„chodiť“ a vybavovať osobne 
- starosta informoval, že momentálne je veľmi kritická finančná situácia, preto teraz nie 
je možné navyšovať rozpočet 
 

6.  – starosta oboznámil prítomných so situáciou v Oblastnej organizácii cestovného ruchu 
Slovenský raj 
- dôvodová správa vstupu je prílohou zápisnice 
- ročný členský poplatok pre obce je 1000 €, pre podnikateľov 300 € 
- JUDr. Ján Klobušník sa informoval s čím chce obec Vlachovo vstúpiť do oblastnej 
organizácie, starosta vysvetlil, že máme v našej obci mnohé lákadlá pre turistov 
(kaštieľ, ľadovňa, ubytovanie, kúpalisko,muzeálna expozícia...) 
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že naša obec má aj mnoho aktivít a iných rôznych 
podujatí, ktoré môžu prilákať turistov (gubajka, Jozefovské spevy, jarmok...) a preto je 
za to, aby Vlachovo vstúpilo do Oblastnej organizácie  
- prítomní sa zhodli, že 1000 eur je pre našu obec veľmi vysoký poplatok 
- zhodli sa, že je potrebné počkať aspoň do budúceho roka a potom sa uvidí  
- poslanci jednohlasne (5 poslancov) zamietli vstup do Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Slovenský raj 

7.  – kontrolórka obce Ing. Zuzana Kováčová prečítala správu z vykonanej následnej 
kontroly č. 1/2012 (príloha zápisnice) 
- kontrolórka navrhla, že vypracuje pre komisie zasadací poriadok a spracuje ich 
povinnosti a kompetencie, nakoľko niektoré komisie počas terajšieho volebného 
obdobia zasadli len jedenkrát  
- Ing. Slavomír Labuzík podotkol, že on má všetky zasadnutia napísané v počítači, 
zápisnice však zatiaľ nedoručil na OcÚ 
 

8. - Ing. Slavomír Labuzík poznamenal, že je potrebné doriešiť internetovú stránku obce, 
nakoľko administrátor obecnej stránky nemá na to čas a stránka je neaktuálna 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol zavolať Mareka Adamiho a konzultovať daný problém 
priamo s ním, predniesť mu požiadavky obecného zastupiteľstva, poprípade osloviť 
niekoho, kto bude mať na spravovanie stránky čas 
 
- Ing. Slavomír Labuzík skonštatoval, že je potrebné doriešiť ozvučenie v dome smútku, 



čo už občanov poburuje a začínajú sa ozývať 
- taktiež skonštatoval, že je potrebné inventarizáciu dotiahnuť dokonca, poriadne 
majetok označiť a neprenášať do iných budov, na iné miesta 
- starosta oboznámil prítomných, že ešte v januári tohto roku sa bol na dodanú 
ozvučovaciu techniku pozrieť a vysvetliť jej fungovanie samotný dodávateľ 
z p.Kováčik (firma Hronsek s.r.o.) a ozvučenie v podstate funguje ako má, len je asi 
zložitejšie ovládanie. Miroslav Kasper sa ale ponúkol,že ozvučenie ešte vylepší.  
- starosta chcel kúpiť ešte bezdrôtový ozvučovací systém so zabudovaným 
bezúdržbovým zdrojom(prenosné kombo) priamo ku hrobu, no je to dosť drahé stojí to 
okolo 500€.  
- Mgr. Juraj Kováč navrhol zabezpečiť jedného človeka, ktorý sa rozumie do tejto 
techniky a len on bude mať na starosti ozvučenie 
- Ing. Viliam Klobušník navrhol vypracovať manuál na obsluhu ozvučenia v dome 
smútku 
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že správca cintorína má veľa iných povinností, preto na 
ozvučenie nemá čas  
 
- JUDr. Ján Klobušník informoval prítomných, že v areáli Spol. klubu stavajú drevený 
altánok, pričom je potrebné doriešiť už len zastrešenie s Miloslavom Gálom  
- skonštatoval, že nie je vhodné a dôstojné, aby predávali zeleninu pred OcÚ a na daný 
predaj by mohol byť v altánku 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol podať žiadosť na dotvorenie obecného priestranstva obce 
(drevený altánok - zastrešenie) v Programe obnovy dediny na rok 2013 
 
- Mgr. Juraj Kováč podotkol, že Vlachovské noviny ešte stále nevyšli, nedarí sa 
futbalistom a súbor sa rozpadá a preto by bolo vhodné zvolať verejné zhromaždenie 
a informovať občanov o chode obce, pretože nie sú o ničom informovaní, čo sa v obci 
deje 
- informoval sa, či sa budú aj naďalej vydávať vlachovské noviny, pretože je to jednak 
nákladné a jednak nie je toľko článkov – aj to je jeden z dôvodov, prečo tento 
kalendárny rok ešte Vlachovské noviny nevyšli 
- Mgr. Marián Kušnier poznamenal, že k veľkej noci nemohli noviny vyjsť, pretože 
nebolo dostatok článkov a taktiež je problém zohnať ľudí, ktorí sú ochotní písať články 
do novín, no podľa neho by bola škoda, keby sa noviny prestali vydávať, pretože je to 
istý druh dejín, histórie obce – akoby miestna kronika 
- prítomní sa zhodli, že Vlachovské noviny sa aj naďalej budú vydávať, redakčná rada 
bude pokračovať vo svojej činnosti a noviny vyjdú toľkokrát do roka, koľko to bude 
možné  
 
- Mária Hlaváčová skonštatovala, že je potrebné riešiť situáciu v súbore, pretože sa 
ozývajú už ľudia z obce  
- starosta skonštatoval, že obec, obecné zastupiteľstvo nemá na nich ako na OZ 
s právnou subjektivitou dosah, preto si musia situáciu riešiť medzi sebou. Obec ich vie 
obmedziť nanajvýš v dotácii a v požičiavaní majetku (kroje, hudobné nástroje...) 



 
- starosta skonštatoval, že v prípade futbalového klubu je problém s hráčmi, pretože 
chlapci nestíhajú chodiť na tréningy majú súkromné existenčné problémy(škola, práca) 
a nie sú dostatočne motivovaní  
- Mgr. Juraj Kováč skonštatoval, že tunajší chlapci majú síce v sebe futbalový potenciál, 
no je potrebné pozháňať hráčov aj z okolitých obcí 
- starosta odpovedal, že v súčastnosti ani jeden futbalový klub v okrese nemá hráčov 
nazvyš a ani jeden klub by nebol schopní postaviť mužstvo z vlastných odchovancov 
tak ako Vlachovo. 
- JUDr. Ján Klobušník podotkol, že október je mesiac úcty k starším a preto by bolo 
vhodné, aby sa v spolupráci so ZŠ a s MŠ spravila nejaká akcia pre starších 
- Mgr. Juraj Kováč navrhol osloviť učiteľov, aby pripravili nejaký program a taktiež aby 
deti pripravili nejaké pohľadnice pre dôchodcov, poprípade by mohla vystúpiť aj 
Starovlachovská kapela 
- úcta k starším bude prejavená a program bude pripravený dňa 21. októbra o 15.00 h 
v kultúrnom dome vo Vlachove  
 
- starosta informoval prítomných o spoločnom obecnom úrade – financie v roku 
2013/14 budú skracované a bude obmedzené financovanie projektov 
- informoval o tom, že pred začiatkom školského roka pracovníci obce opravili diery 
v streche na budove základnej školy a vyčistili zvody, upratali celý interiér aj exteriér 
školy aby bola dôstojne pripravená na začiatok školského roka. 
- taktiež informoval prítomných o opravách miestnych komunikácií, ktoré boli 
v dezolátnom stave, preto ich aspoň takýmto spôsobom „zaplátali“ betónom. 
- starosta skonštatoval, že problém túlavých psov je v každej okolitej obci a žiadna obec 
to zatiaľ nejako radikálne nerieši u nás sa zatiaľ sporadicky potulujú len menšie rasy, 
ktoré vybehnú z dvora alebo ujdú majiteľovi.   
- informoval o tom, že sa ukončila ROEP-ka, čo je pre obec veľmi dobré 
- starosta oboznámil prítomných so smetiskom nad kúpaliskom, Ing. Slavomír Labuzík 
navrhol určiť miesto, kde budú zvážať odpad, Mgr. Juraj Kováč navrhol určiť vývozné 
dni na smetisko, kedy sa otvorí rampa a občania môžu v tie dni využívať smetisko,  
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že kompostovisko „v ulici“ je už sklad TKO 
a taktiež navrhol, aby si každý občan doma spravil kompostovisko – článok do novín o 
kompostovaní  
- starosta informoval že sa podarilo opraviť auto citroen jumper, tak aby bol pojazdné 
a schopné prejsť cez STK.znova na ňom budú pracovníci obce zbierať separovaný 
odpad a nebudú využívať obecné auto renault kango      

9. - starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie z 13. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam Klobušník 

 

Všetci poslanci jednoznačne (5 poslancov) boli za predložený návrh na uznesenie. 

 



Uznesenie č. 13/ 2012 – OZ: 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 

A: Berie na vedomie:  

1. Vyúčtovanie Festivalu ľudového spevu a tanca a Vlachovského remeselníckeho jarmoku, 
konaného dňa 4. augusta 2012  

2. Správu kontrolórky obce o činnosti komisií obecného zastupiteľstva 

B: Schvaľuje: 

1. Správu o čerpaní rozpočtu obce Vlachovo k 30.06.2012 

2. Úpravu rozpočtu obce Vlachovo pre rok 2012, podľa predloženého návrhu 

3. Výročnú správu obce Vlachovo za rok 2011 

4. Konsolidovanú výročnú správu obce Vlachovo za rok 2011 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachovo č. 4/2012 o poplatkoch v školstve 

 

C: Nesúhlasí 

1. So vstupom do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj – Spiš  

 

D: Žiada: 

1. Starostu obce o zorganizovanie dňa úcty k starším v termíne 21.októbra 2012     
o 15.00 h v kultúrnom dome vo Vlachove 

 
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  

( 5 poslanci). 

Vo Vlachove, 3. októbra 2012 

Zapísala:  Eva Černajová                                                                 

 

 Ing. Peter Pakes 

                                                                                                              starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Darina Švecová              ...................................................... 

Mgr. Juraj Kováč                  ...................................................... 


