
Z á p i s n i c a 
 

z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, 
konaného dňa 22. 11. 2010, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program :
 
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Všeobecne záväzné nariadenia obce: 

a) O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Vlachovo č. 1/2010 

b) O dani z nehnuteľnosti na r. 2011 na území obce Vlachovo č. 2/2010 
c) O poplatkoch v školstve č. 3/2010 
d) O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských 

zariadení ZŠ s MŠ Vlachovo 
4. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce Vlachovo 
5. Rozpočet obce Vlachovo na r. 2011 – hospodárenie obce na základe provizória 
6. Inventarizácia majetku obce – inventarizačné komisie 
7. Rôzne 
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 a zároveň ospravedlnil neprítomných 
poslancov p. Dušana Petrenka a p. Máriu Hlaváčovú.  Starosta  konštatoval, že 
poslanci sú uznášaniaschopní a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý 
navrhol doplniť v bode rôzne o informatívnu správu o opakovanej žiadosti na 
rekonštrukciu budovy ZŠ s MŠ, o cenovú ponuku na zhotovenie prezliekacích kabínok 
na letné kúpalisko, o sťažnosť občana Jána Kleina na Jána Potempu, o refundácii 
DPH, o výsledku súdneho sporu Martina Pakesa a Obce Vlachovo, o aktualizácii 
Povodňového plánu obce, o zemných prácach na skládke nad kúpaliskom 
a o ustanovujúcom zasadnutí nového zastupiteľstva. Všetci prítomní poslanci (5) 
jednohlasne schválili rozšírený  program zasadnutia, ako aj  overovateľov zápisnice 
Ing. Andreu Hajdúkovú a Ing. Ľuboša Gála, návrhovú komisiu Ing. Viliama 
Klobušníka a Dušana Elexu a zapisovateľku zápisnice Janu Teplickú. 

2. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Vlachovo za rok 2010 
predložila kontrolórka obce Ing. Zuzana Elexová. Kontrolou zápisníc Obecného 
zastupiteľstva od januára do októbra 2010 zistila, že nasledovné uznesenia naďalej 
trvajú: 
Zápisnica č. 28/2010 zo dňa 28. 6. 2010 – uznesenie pod bodom: 
F/1 – Príprava kúpnej zmluvy na odkúpenie horného rybníka a priľahlých pozemkov 
od Lesov SR 
F/2  - Odpredaj Avie (RV 138 AK) 



 
Zápisnica č. 29/2010 zo dňa 27.8.2010 – uznesenie pod bodom: 
D/1 – Starosta obce a stavebná komisia OZ má zvolať jednanie k úprave poľných ciest 
za účelom zachytenia prívalových vôd s organizáciami, ktoré tieto cesty používajú. 
Kontrolórka navrhuje zrušiť nasledovné uznesenie: 
Zápisnica č. 22/2009 zo dňa 3.10.2009 
F/2 – Zabezpečenie dokumentácie potrebnej na zriadenie denného stacionára pre 
seniorov kvôli nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce. Správa tvorí 
prílohu zápisnice. Starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva. Konštatoval, že okrem bodu D/1 (zvolania stavebnej komisie 
k jednaniu k úprave poľných ciest smerujúcich do obce za účelom zachytenia 
prívalových vôd), boli všetky body splnené. Tento bod nebol splnený pre nedostatok 
času. Starosta ďalej informoval, že Kúpna zmluva na horný rybník s Lesmi SR bola 
postúpená na prejednanie na GR Lesov SR Banská Bystrica. 

3. a) VZN obce č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo predložila p. Jana Teplická. 
Informovala, že dochádza k zmene sadzby za psa zo 6,63 na 7 Eur a navrhla zrušenie 
úľav. Kontrolórka informovala o výške úľav, čo tvorí 900 Eur ročne a o nákladoch 
obce na vývoz odpadu.  
JUDr. Ján Klobušník navrhol ponechať úľavy pre občanov ZŤP a dôchodcov nad 80 
rokov a zároveň navrhol zvýšiť poplatok za odvoz TKO. 
Štefan Bendík nenavrhuje zrušiť úľavy, lebo občania nad 80 rokov málo tvoria odpad, 
študenti nie sú tu, podľa neho takýmto spôsobom nie je možné hľadať finančné 
prostriedky. 
Ing. Viliam Klobušník – navrhol zriadiť zberný dvor, kde by sa odpad triedil 
Starosta obce  informoval o podiele dane zo štátu, ktoré budú stále nižšie, štát nám 
nedodotuje tieto rozdiely, ktoré vyplývajú z úľav. 
Ján Gallo – navrhol úľavy nechať a zvýšiť poplatok za odpad od občanov, ktorí žijú vo 
Vlachove. 
Mgr. Mária Hlaváčová – navrhuje zvýšiť poplatok za odpad, pretože ľudia robia 
neporiadok, neseparujú a takto ľudí donútiť, aby platili za neporiadok, nenavrhuje 
zrušiť úľavy. 
Poslanci a aktivisti boli proti zrušeniu úľav, navrhli zvýšiť poplatok za odvoz tuhého 
komunálneho odpadu zo súčasných 0,03 € na 0,04€ pre fyzické osoby, na 0,20€ pre 
právnické osoby a na 0,04 € pre poľnohospodársky subjekt na území obce. VZN č. 
1/2010 je prílohou zápisnice. 
b) VZN obce č. 2 o dani z nehnuteľností na rok 2011 na území obce Vlachovo 
predložila p. Jana Teplická. Informovala prítomných, že sadzby pozemkov, stavieb 
a bytov sa nemenili a znovu poukázala na úľavy, ktoré poskytuje obec. Navrhla 
zrušenie čl. IV § 9 ods. 3 – daňovú úľavu do výšky 50% vlastníkom nehnuteľnosti 
nachádzajúcich sa v historickej časti obce. Toto bolo poslancami zrušené, ale úľavy 
boli ponechané. VZN tvorí prílohu zápisnice 
c) VZN obce č. 3 o poplatkoch v školstve predložila p. Renáta Lešková. Poplatky 
zostávajú nezmenené, prešlo sa na euro. V MŠ je rozpätie poplatkov od 3,31 do 9,95 €, 
v školskom klube od 1,65 € do 3,31 € a na nákup potravín na desiatu 0,27 € a olovrantu 
0,23 €. VZN je prílohou zápisnice. 
d) VZN obce č. 4 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ predložila p. Renáta 
Lešková. Dotácia na rok 2011 bude nasledovná: 
Materská škola             1980 € 
Školský klub                  788 € 



Poplatok na stravníka    472 € 
Dotácia na originálne kompetencie bude spolu vo výške 40 498 €. VZN je prílohou 
zápisnice. 

4. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce Vlachovo predložila p. Renáta Lešková. 
Navrhuje zmeniť limit pokladničnej hotovosti na 1700 €. Tento vnútorný predpis tvorí 
prílohu zápisnice. 

5. Starosta obce informoval, že z dôvodu ukončenia volebného obdobia a nestanovenia 
smerných čísel z podielových daní obec nevypracuje rozpočet pre rok 2011. Začiatkom 
roka 2011 bude obec hospodáriť na základe rozpočtového provizória v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách. 

6. Pani Renáta Lešková požiadala prítomných o vytvorenie inventarizačných komisií 
a vykonanie inventarizácie obecného majetku. Navrhla, aby sa inventarizácia robila 
spolu s členmi nového zastupiteľstva a bola odovzdávajúca a zároveň preberajúca. 
Taktiež požiadala o odovzdanie inventarizácie do 23.12.2010.  
Ústrednú inventarizačnú komisiu budú tvoriť: Predseda – Mária Hlaváčová, členovia –  
                      Jaroslav Mihók a Mgr. Marian Kušnier 
OcÚ: RNDr. Viera Hroncová, Ing. Viliam Klobušník a Ing. Slavomír Labuzík 
Kultúra (KD, knižnica, klub dôchodcov): Ing. Ľuboš Gál, Dušan Černaj, Jana Teplická,   
                               Ing. Zuzana Elexová, Ján  Gallo 
MH, PO, DS: Ing. Andrea Hajdúková, Štefan Bendík, JUDr. Ján Klobušník 
Školstvo: Dušan Elexa, Andrea Kerekešová a Natália Lukáčová 

7. Rôzne: 
a) starosta informoval o opätovne podanej žiadosti na rekonštrukciu havarijného 

stavu budovy školy, ktorá bola podaná na Krajský školský úrad v Košiciach. 
b) starosta informoval o cenovej ponuke na prezliekacie kabínky na kúpalisko 
c) JUDr. Ján Klobušník informoval o podanej sťažnosti občana Jána Kleina na 

suseda Jána Potempu. Táto sťažnosť bola obcou posúdená ako neopodstatnená.  
d) Starosta informoval o refundácii 14% DPH  
e) starosta oboznámil prítomných o výsledku sporu Martin Pakes verzus Obec, 

ktorý stiahol žiadosť zo súdu 
f) starosta upozornil na potrebu aktualizácie Povodňového plánu obce najneskôr 

do 15.12.2010 
g) starosta informoval o vyčistení skládky nad kúpaliskom a potrebných zemných 

prácach, ktoré boli vykonané 
h) starosta informoval o ustanovujúcom zasadnutí nového obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27.12.2010. 
8. Interpelácia a diskusia: 

  
1. Ing. Ľuboš Gál sa informoval o pokračovaní prestavby bývalého 

vodného mlyna a zaujímal sa, či už prišla platba z PPA. 
 

2. Dušan Elexa informoval prítomných o vykonaných prácach na mlyne 
po akceptácii zmien v PPA. Zmenili sa okná, zrušila sa kanalizačná 
jama, schválil sa oporný múrik. Momentálne sa kladie krytina, budú 
namontované plastové okná, bude sa robiť dlažba, pripravuje sa 
preložka telekomunikačného kábla, sú osadené žľaby. Predpokladá, 
že do konca marca by mala byť stavba hotová. 

 
3. Mgr. Mária Hlaváčová informovala o permanentnom využívaní 

multifunkčného ihriska, čo ju teší, ale na druhej strane tam nechávajú 



neporiadok, plastové fľaše, ničia detský domček. Ďalej informovala, 
že pri prepočtoch na dotáciu od obce vychádzali z nákladov v r. 2010. 
Zdôraznila, že náklady na prevádzku sú rovnaké, nevie ich znížiť aj 
keď ubúda detí. Upozornila na potrebu modernizovania. 

 
9.    Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh    
       na uznesenie  z 30. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Viliam   
       Klobušník..  
 

 
U z n e s e n i e   č. 30/2010 – OZ : 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 
 
A: Berie na vedomie: 

1.  Informáciu starostu obce o hospodárení obce Vlachovo, začiatkom roka 2011 na 
základe rozpočtového provizória, z dôvodu ukončenia volebného obdobia 
a nestanovenia smerných čísel z podielových daní 

2. Informatívnu správu o opakovaní žiadosti na rekonštrukciu budovy ZŠsMŠ 
3. Cenovú ponuku na zhotovenie prezliekacích kabín v areáli kúpaliska 
4. Informáciu o riešení sťažnosti občana Jána Kleina 
5. Informácia o refundácii DPH pre obce, ktoré čerpajú dotáciu z Programu obnovy 

vidieka 
6. Informáciu o výsledku súdneho sporu občana M. Pakesa s obcou 
7. Informáciu o aktualizácii povodňového plánu obce Vlachovo 

 
B: Schvaľuje:  

1. VZN obce Vlachovo o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce, s predloženými úpravami 
navýšenia poplatku 

2. VZN obce Vlachovo o dani z nehnuteľností na rok 2011 bez zmien 
3. VZN obce Vlachovo o poplatkoch v školstve 
4. VZN obce Vlachovo o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

a školských zariadení ZŠ s MŠ Vlachovo 
5. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce Vlachovo 
6. Vykonanie inventarizácie k 31.12. 2010  a zriadenie inventarizačných komisií pre 

vykonanie inventarizácie nasledovne: 
UIK:  Mária Hlaváčová 
 Jaroslav Mihók 
 Mgr. Marián Kušnier 
DIK:  
 OcU RNDr. Viera Hroncová 
  Ing. Viliam Klobušník 
  Ing. Slavomír Labuzík 
 MH, PO, DS Ing. Andrea Hajdúková 
  Štefan Bendík 
  JUDr. Ján Klobušník 
 Kultúra Ing. Ľuboš Gál 
 (KD, knižnica, Dušan Černaj 
  klub dôchodcov) Ján Gallo 



  Jana Teplická 
  Ing. Zuzana Elexová  

    Školstvo                Dušan Elexa 
                                             Natália Lukáčová 
                                             Andrea Kerekešová 

C: Súhlasí: 
1. S vykonaním zemných prác pri likvidácii divokej skládky odpadu v katastri obce 

Vlachovo – Dolina, za kúpaliskom, v celkovej hodnote 1746,92 €.  
         D: Ruší: 
          

1. Zápisnica č. 22/2009 zo dňa 3.10.2009, uznesenie F/2 – Zabezpečenie    
      dokumentácie potrebnej na zriadenie denného stacionára pre seniorov 

 
        

Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  
/ 5 poslanci /.  
 

10. Záver 
  
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce poďakoval poslancom 
a aktivistom za vykonanú prácu a 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 
Zapísala: Jana Teplická 
 

 
 
Overovatelia zápisnice:                                                                         Mgr. Juraj Kováč 
                                                                                                                starosta obce 
 

 
Ing. Andrea Hajdúková  ................................................ 
 
 
Ing. Ľuboš Gál                .................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
    
  

 
 

 
 
 
 


