
Z á p i s n i c a 
 

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, 
konaného dňa 30.06. 2009, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program :
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesenia 
3. Úprava cien na kúpalisku, v turistickej ubytovni, poplatky za reklamu v novinách, na 

internetovej stránke, za prenájom obecných priestorov, budov a zariadenia 
4. Internetová stránka obce - prehodnotenie 
5. Návrh rámcovej zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o. o zneškodňovaní odpadu 
6. Informatívna správa o reprezentácii obce v Paríži 
7. Priebežná správa o stave podaných projektov a žiadostí 
8. Program Vlachovského kultúrneho leta 
9. Interpelácia a diskusia 
10. Návrh na uznesenie  
11. Záver 

 
 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč. 
Privítal  novú kontrolórku obce Ing. Zuzanu Elexovú a oboznámil prítomných s 
programom zasadnutia. Všetci prítomní poslanci schválili program zasadnutia, ako aj 
zapisovateľku Janu Teplickú, overovateľov zápisnice Máriu Hlaváčovú a Ing. Andreu 
Hajdúkovú a do návrhovej komisie Dušana Elexa a Dušana Petrenka. Ďalej navrhol 
rozšíriť program v bode rôzne o informatívnu ponuku na digitálny systém hrobových 
miest a o žiadosť k usporiadaniu diskoték v miestnom pohostinstve. 

      Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ     
      konštatoval, že boli všetky body splnené 
2. Úpravu rozpočtu obce na rok 2009 predložil predseda finančnej komisie Dušan Elexa. 

Konštatoval, že najväčší príjem bude z peňazí na ČOV a dokončenie Vlachovskej 
šmitne. V rozpočte sa navýšili peniaze na reprezentáciu v Paríži, na školstvo a MŠ – 
kuchyňu. Úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

- Mgr. Mária Hlaváčová argumentovala, že v originálnych 
kompetenciách neboli náklady na prepravu a počet obedov, takže 
nevedeli správne určiť potrebnú sumu peňazí. 

 
3. Úpravu cien predniesla Jana Teplická. Nový cenník je prílohou zápisnice. Prítomní 

poslanci po vzájomnej dohode zaokrúhlili ceny na celé Eurá hore a niektoré ceny, 
hlavne pri prenájme v zimnom období, keď treba aj kúriť, navrhli zvýšiť. Nakoľko je 
problém určiť náklady pri prenájme kuchyne, nateraz bude sadzba 5 €/hod. a po 
zistení približnej spotreby pri rôznych akciách konaných v klube dôchodcov sa táto 
suma prehodnotí. 

- Dušan Elexa navrhol uverejniť poplatky aj na internetovej stránke a v novinách, 
- Ján Gallo odporúča uzatvárať s každým dohody o prenájme, 



- JUDr. J. Klobušník navrhol stanoviť presné pravidlá a informovať občanov o cenách 
a zriadiť radu klubu. 

4.    Prehodnotenie diskusného fóra žiadal starosta Mgr. Juraj Kováč, nakoľko sa to 
zneužíva a kritizuje pod rúškom anonymity, praje si, aby sa ľudia pod svoj názor 
podpísali. Ing. Andrea Hajdúková je za úplné zrušenie diskusného fóra, Dušan Elexa 
informoval, že sa jedná len o negatívne veci, ktoré ani nie sú pravdivé a nedá sa to nijako 
filtrovať. Marek Adami navrhol urobiť z diskusného fóra knihu návštev, kde budú 
príspevky kontrolované a po schválení pridané na stránku. JUDr. Ján Klobušník si myslí, 
že je to niečo nové pre Vlachovčanov, čomu sa treba prispôsobiť a nechať to dlhšie a je 
úlohou redakčnej rady, aby príspevky skultúrnila, treba diskusiu ovplyvňovať. 
Mgr. Juraj Kováč bude kompetentný odpovedať a reagovať. Kniha návštev bude 
moderovaná Janou Teplickou a Marekom Adamikom. 
 
5. Návrh rámcovej zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o. o zneškodňovaní odpadu 
predniesol starosta Mgr. Juraj Kováč. Nakoľko firma Fúra má povolenie na vývoz odpadu 
do Štítnika do polovice júla, je potrebné riešiť novú firmu v zneškodňovaní odpadu. 
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu jednať v mene obce s firmou Brantner Gemer 
s.r.o. 
  
6. Správu o reprezentácii obce v Paríži predložil Ing. Ľuboš Gál. Informoval o ceste 
autobusom, programe na Majálese pre Slovákov žijúcich v Paríži, o prehliadke Paríža, 
rôznych pamätihodnostiach a o vzdaní úcty M.R Štefánikovi, položením venca k jeho 
soche. Ďalej informoval o vystúpení speváckej zložky v chráme sv. Madelaine 
a o ohlasoch zo strany turistov, organizátorov a všetkých zúčastnených. Starosta Mgr. 
Juraj Kováč vyslovil úprimné poďakovanie za možnosť zúčastniť sa takéhoto zájazdu. 
 
7. Priebežná správa o stave podaných projektov a žiadostí bola predložená starostom Mgr. 
Jurajom Kováčom. V krátkosti informoval o schválenej dotácii na vybudovanie 1. etapy 
ČOV vo výške 200 000 €. Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia bol vypracovaný 
firmou SEAT Prešov a kvôli procesnej chybe táto žiadosť neprešla. Čo sa týka 
rekonštrukcie bývalého vodného mlyna, žiadosť je prijatá a podaná, všetko sa stihlo 
v termíne. V projekte na zbližovanie partnerských obcí sme pod čiarou, tak starosta Mgr. 
Juraj Kováč vycestuje do Budapešti osobne, ohľadom informácií. Ďalším podaným 
projektom je obnova maľby černocha v KD, ktorý bol podaný v spolupráci s VÚB. 
Rekonštrukcia strechy na ZŠ je zatiaľ v procese čakania. Dotácia na dokončenie 
Vlachovskej šmitňe je schválená.  
Ďalej naša žiadosť o darovanie prebytočného majetku MO je na podpise, stavia sa horná 
autobusová zastávka podľa projektu a máme aj žiadosť od ŽSR na odkúpenie pozemkov 
okolo Ľadovni. 
 
8. Program Vlachovského kultúrneho leta 2009 
V stredu 8. júla 2009 bude zasadať Komisia kultúry v zložení starosta obce Mgr. Juraj 
Kováč, Ing. Ľuboš Gál, JUDr. Ján Klobušník, Mgr. Marian Kušnier a Mária Hlaváčová. 
VKL bude rozdelené na 2 dni. V sobotu 15. augusta bude Vlachovský remeselnícky 
jarmok, ktorého návrh podal Ján Gallo. Tohtoročný Vlachovský remeselnícky jarmok sa 
má konať v starej časti obce, vo dvoroch, na uliciach Kamenná a Letná. Je potrebné 
osloviť obyvateľov obce, kde starosta navrhol zvolať celoobecnú schôdzu cez miestny 
rozhlas a dať informácie aj na internetovú stránku. JUDr. Ján Klobušník upozornil na 
veľmi dôležitú vec a to je reklama a dobrá propagácia celej akcie. Podľa neho je dôležité 
zabezpečiť aj dostatok jedla a toalety. Informovanosť musí byť dobrá a pútavá.  



16. augusta 2009 (nedeľa) sa bude konať Folklórny festival spevu a tanca. Starosta 
navrhuje nasledovný program: 
13.00 – pozývací sprievod obcou 
14.00 – otvorenie v amfiteátri 
          - vystúpia Hermanovčan z Hermanoviec 
          - Šačanka zo Šace 
          - FS Brezinky z Polomky 
          - FS Stromíš z Vlachova 
          - Zobor z Nitry 
 - Ľudová veselica do 22.00 hod. 
 
K stretnutiu rodákov starosta navrhuje vzhľadom na celosvetovú krízu, aby si každý 
pozval svojich blízkych a aby sa o nich aj postaral. Obec zabezpečí: 
 o 17. 00 – stretnutie rodákov v KD, kde sa premietne prezentácia obce a film o Vlachove 

- občerstvenie 
- posedenie pri muzike 

 
Pozvanie bude individuálne a bude aj vo Vlachovských novinách a na internetovej stránke 
obce. 
 
Ponuku na digitálny archivačný systém miest zosnulých prečítala Jana Teplická, po diskusii 
bolo jeho zakúpenie jednohlasne odsúhlasené. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou prevádzkovateľa miestneho pohostinstva 
o obnovenie diskoték v obci. Informoval poslancov, že 26.06. dal výnimku na diskotéky do 
2.00 hod. kvôli ukončeniu školského roka. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s pravidelným 
a opakovaným usporiadaním diskoték v obci kvôli bitkám a výtržníctvu. 
Po búrlivej debate bolo dohodnuté zvolanie komisie verejného poriadku, kultúrnej komisie 
a mládeže, kde sa bude rokovať o kultúrnom vyžití mládeže v obci počas leta. 
  

9. Interpelácia a diskusia 
 

1. Ing. Viliam Klobušník navrhol uverejniť prílohu do vlachovských 
novín, ako správne kompostovať a čo kompostovať, aby to malo 
efekt. A zaujímal sa o drevo z bresta, či nezhnije a či sa nedá nejako 
využiť. Starosta informoval o pláne vyrobiť z dreva detský vláčik. 
Mgr. Mária Hlaváčová a Š. Bendik navrhli z dreva vyrobiť stôl 
a lavičky na školský dvor. 

 
2. P. Štefan Bendik upozornil, že je vypracovaný poriadok 

kompostovísk a ich garanti, kto sa má o ne starať a navrhol dať ten 
poriadok do vl. novín. Ďalej poukázal na nekvalitne urobené 
vysprávky ciest, podľa neho sú nevyspravené a neutlačené. Starosta 
Mgr. Juraj Kováč informoval, že sa to bude reklamovať. 

 
3. Aktivista Jaroslav Mihók navrhuje zrezať smrek opadavý na cintoríne 

a vysadiť tam nové tuje, nakoľko ihličie zo smreka pôsobí ako hrdza 
na nové pomníky. Ďalej poukázal na mrežu pri rezerváre, kde sa 
zanáša rúra. 

 



 
4. Štefan Bendik navrhol urobiť terénnu vlnu z jaloviny dlhú aspoň 10 

m.  
 

5.  Ing. Zuzana Elexová poďakovala za zvolenie, preukázanú dôveru 
a bude sa snažiť svoju funkciu vykonávať zodpovedne.  

 
6. Ing. Ľuboš Gál navrhuje vyzvať PD, aby dali všetko do poriadku nad 

Mihókom a navrhuje opätovné jednanie s M. Klementíkovou 
o odkupe záhrady a vybudovaní kanála. 

 
7. Štefan Bendik navrhuje vykúpiť celý pozemok od p. Klementíkovej 

a nie len časť na vybudovanie kanála. 
 

8. Starosta Mgr. Juraj Kováč informoval o oprave priepustu pri dome V. 
Ďuraja. 

 
10.Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na 
uznesenie  z 20. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Dušan Elexa. 
 

 
U z n e s e n i e   č. 20/2009 – OZ : 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove  : 
 
A. Berie na vedomie : 

              
1. Informatívnu správu o reprezentácii obce v Paríži 
2. Priebežnú správu starostu obce o stave podaných projektov a žiadostí. 

 
      B. : S c h v a ľ u j e   : 
 

1. Úpravu rozpočtu obce č.1 na rok 2009 podľa predloženého návrhu 
2. Cenník poplatkov vyberaných obcou Vlachovo, podľa predloženého návrhu a nájom 

podľa písomnej dohody 
3. Program Vlachovského kultúrneho leta 2009 
4. Zakúpenie digitálneho archivačného systému zosnulých za cenu do výšky 821 € (+ 

19% DPH), podľa predloženej ponuky 
 
 

C:  Súhlasí  : 
 

1. So zmenou diskusného fóra na moderovanú knihu návštev. 
 
 

  D: Nesúhlasí: 
 

1. S usporiadaním kultúrnych podujatí (diskoték) v miestnom pohostinstve 
Jednota. 

 



    E: Poveruje: 
 
                1.  Starostu obce na jednanie s firmou Brantner Gemer s.r.o. o zneškodňovaní 
odpadu  
 
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  
/ 6 poslanci /.  
 
 
 

9.  Záver 
  
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 20. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
 

 
 
 
    
  

 
 

 
 
 
 


