
Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa

6. decembra 2012 v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:

1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania 

b) Voľba návrhovej komisie 

c) Určnie overovateľov zápisnice 

d) Určenie zapisovateľa

2.   Kontrola uznesení 

 3. Schvaľovanie Všeobecne záväzných nariadení obce: 

a) O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné       

 stavebné odpady na území obce Vlachovo č. 5/2012 

 b) O dani z nehnuteľností na rok 2013 na území obce Vlachovo č. 4/2012 

 4. Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2012 

 5. Schválenie hospodárenia obce v roku 2013 na základe rozpočtového provizória 

 6. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 

 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

 8. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva 

 9. Rôzne 

 10. Diskusia 

 11. Záver 

 

1. Zastupiteľstvo otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Pakes. Privítal prítomných 
poslancov a skonštatoval, že sú uznášaniaschopní (6 poslancov), taktiež privítal 
kontrolórku obce Ing. Zuzanu Kováčovú a všetkých aktivistov.  
 
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) jednohlasne schválili program zasadnutia,
starosta doplnil v bode rôzne: 
a) Prejednanie žiadosti o sponzorský príspevok Klubu Downovho syndrómu Gemer, 
Betliar 
b) Návrh na zrušenie podnikateľského účtu obce 



c) Schválenie kalendára kultúrnych podujatí obce Vlachovo na rok 2013 
d) Návrh na zvýšenie reprezentačného starostu obce 
 
Všetci prítomní poslanci (6 poslanci) jednohlasne schválili ako overovateľov
zápisnice Ing. Viliama Klobušníka a Máriu Hlaváčovú, návrhovú komisiu Ing. Mareka 
Hronca a Petra Hricka a zapisovateľku zápisnice Evu Černajovú. 
 

2. – starosta navrhol prejsť postupne všetky uznesenia zo zasadnutí, ktoré sa konali v roku 
2012, v bodoch „žiada“ a „ukladá“: 
 
11. uznesenie: 
- v písmene E: Žiada: v bode 1. Starostu obce rokovať so Slovenskou poštou o výške 
nájomného budovy pošty a prejednanie podmienok výmeny okien. Starosta 
skonštatoval, že v prípade, keď pristúpia na dohodu zvýšenia nájomného z danej 
položky sa vymenia okná. Starosta informoval prítomných, že telefonicky komunikoval 
s vedením Slovenskej pošty, pričom sa zaujímali o sumu, o ktorú bude nájomné 
zvýšené. Starosta navrhol zvýšiť nájomné o 100 %, keďže nájomné sa nemenilo už 11 
rokov, no SP ponuku zamietla, pričom to argumentovali tým, že vo Vlachove platia 
najvyššie nájomné v okolí a pokiaľ obec nechce, aby u nás poštu zrušili, nemôžme 
zvýšiť nájomné. Tento bod zostal nedoriešený, resp. zvýšenie nájomného nie je možné.  
 v bode 2. Starostu obce zvolať samostatné zasadnutie 
zastupiteľstva k problematike školstva na mesiac júl. Bod bol splnený, zastupiteľstvo 
bolo zvolané. 
 v bode 3. Starostu obce spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ preniesť
vedenie účtovníctva na zamestnankyňu obce. Účtovníctvo bude prenesené na OcÚ od 
1.1.2013 a účtovníctvo bude viesť zamestnankyňa obecného úradu Eva Černajová.   
 v bode 4. Starostu obce o prepracovanie nájomnej zmluvy 
s nájomcom školského bytu a aktualizovať mesačné nájomné. Od januára bude platiť
vyššie nájomné, pričom konkrétna suma bude ešte upresnená po prejednaní 
s právnikom, nakoľko nie je ozrejmené či ide o školský (služobný) byt, alebo o obecný 
byt. Starosta navrhol, aby byt bol v zmluve zakotvený ako služobný byt. Starosta 
upresnil, že Mgr. Ľubomír Hlaváč má byt v nájme na dobu neurčitú, pričom v prípade, 
že byt je obecný, by obec musela Mgr. Ľubomírovi Hlaváčovi nájsť náhradné bývanie. 
Tento bod je otvorený.   
 
12. uznesenie OZ: 
- v písmene E: Žiada: v bode 1. Starostu obce o vyzvanie vlastníka pozemku p. č.
2693/3, Ing. Dušana Černaja o trvalé udržiavanie predmetného pozemku 
a odstraňovanie zaburinenia. Ing. Dušan Černaj oznámil starostovi, že nemá na to 
prostriedky. Starosta informoval, že zaburinenie pozemku vyriešil tým spôsobom, že 
pán Černaj zaplatil obci poplatok a obecní pracovníci jeho pozemok vyčistili a vykosili. 
 
13. uznesenie OZ: 
- v písmene E: Žiada: v bode 1. Starostu obce o zorganizovanie dňa úcty k starším 
v termíne 21.októbra 2012 o 15.00 h v kultúrnom dome vo Vlachove. Bod bol splnený.  



3. Schvaľovanie Všeobecne záväzných nariadení obce: 
a) O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce Vlachovo č. 5/2012. Starosta informoval prítomných, že vo VZN 
sa nič nezmenilo a ostávajú v pôvodnom znení, ako boli schválené počas predošlého 
roka. Pán Jaroslav Mihók skonštatoval, že by bolo vhodné vyhlásiť v obecnom rozhlase, 
aby občania nevyvážali nad obec odpad, pretože pri väčších dažďoch zmýva voda 
všetok odpad do obce. 
b) O dani z nehnuteľností na rok 2013 na území obce Vlachovo č. 6/2012 – taktiež sa 
oproti minulému roku nezmenilo.    
 
Všetci prítomní poslanci jednohlasne (6 poslancov) schválili VZN č. 5/2012 
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady na území obce Vlachovo aj VZN č. 6/2012 O dani z nehnuteľností na rok 
2013 na území obce Vlachovo 

4. – návrh na zmenu rozpočtu je prílohou zápisnice 
- Renáta Lešková ozrejmila prítomným jednotlivé položky 
- starosta navrhol prítomným prerokovať výmenu plynového kúrenia za iné lacnejšie do 
budovy ZŠ s MŠ, keďže terajšie kúrenie plynom je neúnosne drahé (cca.12000€/rok).  
- Ing. Viliam Klobušník skonštatoval, že by bolo potrebné urobiť celkový prepočet 
výdavkov v prípade rekonštrukcie okien, strechy a kúrenia, pretože v prvom rade by 
bolo vhodné vymeniť okná a zrekonštruovať strechu, čím by sa zabránilo úniku tepla 
- starosta informoval prítomných, že boli podané projekty na zateplenie a výmenu 
strechy v budovách školy a Spoločenského klubu obce – všetko závisí od predaja emisií 
na Ministerstve životného prostredia z ktorých by sa mali tieto dotácie poskytovať.

5. – starosta navrhol, aby do najbližšieho zastupiteľstva obec fungovala na základe 
rozpočtového provizória, nakoľko sa ešte nedá zostaviť rozpočet na rok 2013, keďže 
nepoznáme výšku podielových daní, ktoré nám štát pridelí. 
 

6. – starosta poznamenal, že inventarizácia bola vykonaná minulý rok a podľa zákona má 
byť vykonaná každé 2 roky 
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol vykonať inventarizáciu v tých objektoch, ktoré neboli 
minulý rok dotiahnuté do konca, načo Ing. Viliam Klobušník reagoval otáztkou, či sú 
dané objekty pripravené na inventarizáciu 
- Štefan Bendík skonštatoval, že pred inventarizáciou bolo potrebné vyzvať fyzicky, 
hmotne zodpovedné osoby, aby majetok sústredili na jedno miesto, kde sa môže 
inventarizácia vykonať
- Renáta Lešková navrhla spraviť pracovnú skupinu, ktorá by zhromaždila daný majetok  

7. – Ing. Zuzana Kováčová prečítala plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra               
na I. polrok 2013 – príloha zápisnice 
 

8. – kontrolórka obce, Ing. Zuzana Kováčová prečítala rokovací poriadok komisií obecného 
zastupiteľstva – príloha zápisnice 
- kontrolórka obce skonštatovala, že je na samotných poslancoch, či si povinnosti 
a kompetencie schvália v danom rozsahu ako sú v rokovacom poriadku 



- pán Štefan Bendík sa informoval, čo v tom prípade, keď predseda komisie nepredloží 
správu o jednaní, na čo kontrolórka reagovala, že je to na ich schválení, aké povinnosti 
si odsúhlasia  
- Ing. Slavomír Labuzík navrhol predĺžiť lehotu na predkladanie podkladov – na 15 dní 

9. a) Prejednanie žiadosti o sponzorský príspevok Klubu Downovho syndrómu Gemer, 
Betliar – príloha zápisnice. Starosta skonštatoval, že obec má schválené VZN 
o poskytovaní príspevkov, aby nebola porušená právna norma obce. Dotácie sa môžu 
poskytovať iba organizáciám, ktoré majú sídlo v obci Vlachovo, preto danú žiadosť
musí schváliť obecné zastupiteľstvo. Poslanci schválili Klubu Downovho syndrómu 
Gemer dotáciu vo výške 40 €. 
 
b) Návrh na zrušenie podnikateľského účtu obce. Starosta informoval prítomných, že 
pán Burkovský, audítor obce, navrhol obci zrušiť podnikateľský účet obce, nakoľko je 
na účte  4500 € a nie je tam žiadny pohyb, odkedy kúpalisko neprevádzkuje obec 
Vlachovo. Za vedenie účtu sa platia poplatky. Pán Štefan Bendík sa informoval či obec 
má vypracovanú nejakú koncepciu hospodárenia s odpadmi, nakoľko situácia celého 
štátu je v tejto oblasti zlá. Preto navrhol vytvoriť zberný dvor, kde by sa triedil odpad 
a tam by sa využila podnikateľská činnosť obce. Starosta skonštatoval, že on by zberný 
dvor prijal, dokonca podal v roku 2011 aj projekt na Enviromentýlny fond, no tento 
projekt vypracoval ešte pán Jacko v roku 2009 a preto navrhol podať žiadosť budúci 
rok, no zmeniť lokalitu – nie oproti mlynu, ale ponad kúpalisko. Následne je otázne, či
by aj iné obce nedovážali svoj odpad do našej obce a či by to našu obec nepohlcovalo. 
JUDr. Ján Klobušník podotkol, že aj určené kompostoviská už stratili svoj účel, 
nakoľko sa už rozrástli a neplnia svoju funkciu.  
- poslanci sa informovali v akom stave je kúpalisko, ako pán Slovák zazimoval areál. 
Starosta ubezpečil prítomných, že zavolá pána Slováka a bude s ním o daných veciach 
jednať.
Poslanci sa zhodli, že účet podnikateľskej činnosti obec zatiaľ ponechá.  
 
c) Schválenie kalendára kultúrnych podujatí obce Vlachovo na rok 2013 – príloha 
zápisnice. Starosta prečítal návrh na kalendár kultúrnych podujatí  
- JUDr. Ján Klobušník informoval prítomných o tom, že budúci rok bude mesto Košice 
vyhlásené za mesto kultúry, do čoho je zapojená Matica slovenská. Každá pridružená 
dedina si má pozvať hosťa, pričom obec Vlachovo pozve maďarskú obec Slovenský 
Komlóš, čo chcú spojiť s viacerými akciami (1150 rokov od príchodu Cyrila a Metoda, 
výročie MS,  50 rokov vlachovských muzík...) a podujatie sa sústredí na amfiteáter 
v areáli kúpaliska, čo vyjde na 5.júla 2013 a celková akcia bude na vyššej krajskej 
úrovni. 
 
d) Návrh na zvýšenie reprezentačného starostu obce. Tento návrh je potrebné schváliť
najmä kvôli organizovaniu akcií ako gubajka a silvester, kde bude potrebné zakúpiť
víno na gubajku a šampanské, ohňostroj na nový rok, pričom ide len o presunutie 
finančných prostriedkov z položky na položku. 
- Štefan Bendík navrhol vyhlásiť zbierku občanov na obecný ohňostroj na silvestra  
 
Všetci prítomní poslanci schválili zvýšenie reprezentačného z 2 000 € na 2 300 €. 



10. – Renáta Lešková informovala, že audítor chce, aby bola zaúčtovaná opravná položka 
k stavbe čističky a taktiež skonštatovala, že keď sa obci podarí vymôcť dané finančné 
prostriedky je potrebné vrátiť ich envirofondu. starosta informoval stave ČOV , že 
vyšetrovateľ OR PZ v Rožňave sa uzniesol na tom, že pán Jacko nespáchal trestný čin, 
ked nepreinvestoval „iba“ 114 tis. € na výstavbe čističky odpadových vôd. Starosta 
začal jednať s právnikom, pretože sa jedná o 114 tis. €, čo je nemalá suma a vymôcť by 
ju chcel v občiansko právnom konaní od pána Jacka. Čistička sa pravdepodobne už 
nedostavia, nakoľko rozpočet na jej dokončenie bol 400 tis. € a dostali sme 
z Envirofondu len  200 tis.€ a aj to ešte 114 tis.€ chýba. Pán Štefan Bendík sa 
informoval, či vyšetrovateľ toto rozhodnutie nejako odôvodnil. 6 % z vymáhanej sumy 
je potrebné zaplatiť ako súdny poplatok (cca 1 000 €).  

 
- JUDr. Ján Klobušník vyjadril myšlienku – pokiaľ existujú v obci organizácie rôzneho 
druhu je potrebné týmto akciám venovať pozornosť a taktiež tieto organizácie by mali 
medzi sebou spolupracovať.

- JUDr. Ján Klobušník informoval prítomných, že máme v obci výtržníka, ktorý kradne 
na cintoríne z hrobov sošky a pod.  
 
- JUDr. Ján Klobušník skonštatoval, že je potrebné spraviť niečo s túlavými psami, 
pretože sú veľmi rozmnožené a je otázkou času, kedy niekomu ublížia 
 
- Ing. Zuzana Kováčová skonštatovala, že všetky akcie, ktoré sa v obci uskutočňujú sú 
obecné a preto poprosila všetkých prítomných – poslancov a aktivistov o väčšiu 
angažovanosť pri akciách a nenechať všetku prípravu a organizáciu na zamestnankyne 
obecného úradu 
 
- Ing. Slavomír Labuzík v mene svojom a v mene DHZ Vlachovo poďakoval 
pracovníčkam obecného úradu za pomoc pri organizovaní hasičskej súťaže Putovný 
pohár starostu obce Vlachovo 
 
- starosta sa informoval, či je potrebné zakúpiť ohňostroj a urobiť obecný ohňostroj , čo
je veľmi drahé a obec momentálne nemá dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie 
ohňostroja 
 
- starosta informoval prítomných o podanom projekte na oddychovú zónu – „Lúka 
harmónie a oddychu“, ktorá by mala byť v areáli ZŠ s MŠ  
 
- starosta skonštatoval, že už je dokončený most pri šetierni 
 
- starosta informoval prítomných o tom, že 8.októbra bola kolaudácia mlynu, hasiči
pripomienkovali zase nedostatky, ale po značnom našom úsilí 25. októbra bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie, ktoré bolo zaslané na platobnú agentúru a  prišli peniaze, úver 
je zaplatený. Ešte treba požiadať o preplatenie DPH 
 
- starosta informoval o vybagrovanom smetisku nad kúpaliskom za spolupráce pána 



Vida z Vyšnej Slanej 
 
- starosta informoval prítomných o súdnom spore, kde Martin Pakes opäť podal žalobu 
na obec za vlastníctvo pozemkov  
 
- starosta skonštatoval, že budúci rok by bolo potrebné do rozpočtu zahrnúť poplatky za 
právne služby (súdne spory s Jackom, Pakesovci, Fifik) 
 
- starosta informoval o spoločnom obecnom úrade – chceli posilniť stavebný úrad 
k Jane Puškášovej, kde chceli prijať ďalšiu pracovnú silu, pretože v Rejdovej sa 
rozmohli povolenia na výrub. Obce platia tieto úrady na počet obyvateľov a táto suma je 
pre našu obec neprijateľná.  
 - je možné, že sa zruší školský úrad, pretože je málo detí od 
Stratenej až po Henckovce v našom školskom obvode 
 - prechod pre chodcov na Vlachovo Maša – žiadosť na
Slovenskú správu ciest  
 - na MÚ v Dobšinej sa uskutočnila porada ohľadom rómskej 
reformy 
 
- JUDr. Ján Klobušník poznamenal, že je potrebné zamontovať prietokový ohrievač pri 
masérke, taktiež zakúpiť obrusy do klubu dôchodcov  
 
- Ján Gallo navrhuje upraviť javisko pri skalke – odbagrovať a znížiť javisko o meter 
 
- Marian Kušnier informoval o tom, že tento rok vyjde štvorčíslie vlachovských novín  
 
- Ing. Zuzana Kováčová informovala prítomných, že do 30.11.2012 boli podané iba 2 
žiadosti na dotáciu na rok 2013 - VMS a AMK 

11. - starosta obce uzavrel diskusiu a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na 
uznesenie z 14. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Marek Hronec.  

 

Všetci poslanci jednoznačne (6 poslancov) boli za predložený návrh na uznesenie. 

 



Uznesenie č. 14/2012 – OZ 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 

 

A: Berie na vedomie: 

1. Informáciu starostu obce o nedokončených prácach na stavbe „Kanalizácia obce 
Vlachovo a výstavba ČOV“ v hodnote 114 000,- €. 

 

B: Schvaľuje: 

1. VZN obce Vlachovo O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo č. 5/2012, pre rok 2013 

2. VZN obce Vlachovo O dani z nehnuteľností pre rok 2013 na území obce Vlachovo      
č. 6/2012 

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

4. Hospodárenie obce Vlachovo v roku 2013 na základe rozpočtového provizória, do 
schválenia rozpočtu obce pre rok 2013 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 

6. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva 

7. Zvýšenie reprezentačného starostu obce o 300 €, t.j. z 2 000 € na 2 300 € v rámci 
položky všeobecné verejné služby – obce, z dôvodu organizovania kultúrnych akcií – 
„Vianoce 2012“ a „Silvester 2012“ 

8. Kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí obce Vlachovo na rok 2013 

9. Poskytnutie občerstvenia pre Klub Downovho syndrómu Gemer v Betliari vo výške  
40 € 

 

C: Nesúhlasí: 

1. So zrušením podnikateľského účtu obce Vlachovo 

 

D: Ukladá: 

 

E: Žiada: 



1. Starostu obce vytvoriť pracovnú skupinu za účelom označenia majetku obce 
k inventarizácii  

2. Starostu obce jednať s firmou Calisto, s.r.o., o podmienkach zazimovania areálu 
kúpaliska a predĺženia zmluvy o nájme. Termín – ihneď

Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  

( 6 poslanci). 

Vo Vlachove, 6. decembra 2012 

Zapísala:  Eva Černajová                                                                 

 

Ing. Peter Pakes 

 starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

Mária Hlaváčová                             ...................................................... 

Ing. Viliam Klobušník                 ...................................................... 


