
Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, 
konaného dňa 7.12.2009, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program :
 

1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Kontrola plnenia uznesenia 
3. Úprava rozpočtu obce za rok 2009 a príprava rozpočtu na r. 2010-2012, informácia 

ZMOS k rozpočtu na rok 2010 
4. VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady pre rok 2010 a VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2010 
5. VZN obce o určení dotácie na prevádzku a mzdy MŠ s ŠK – ZŠ s MŠ vo Vlachove 

pre rok 2010 
6. Súhlas obce so zaradením do Integrovanej stratégie rozvoja územia Dobšinského kraj 
7. Rôzne: 

a) Vykonanie inventarizácie za rok 2009 – menovanie inventarizačných komisií 
b) Žiadosti o vysporiadanie obecného majetku odkúpením (M.Pakes – O.Pakes) 
c) Výstavba prístrešku k Domu smútku (D. Ferenčík) 
d) Program osláv „Vlachovské Vianoce 2009“ 
e) Verejné premietanie filmu „Vitajte vo Vlachove“ – 19.XII.2009 
f) Posúdenie filmu „Vitajte vo Vlachove“ obecným zastupiteľstvom 

8. Interpelácia a diskusia 
9. Návrh na uznesenie  
10. Záver 

 
 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč. 
Privítal prítomných, oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhol rozšíriť 
program v bode 7. Rôzne o nasledovné body:  

a) Žiadosť  Ing. Tomáša Mišanka a Mgr. Lucie Mišankovej (firma TOMEX) – 
      o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Vlachovo za účelom skladovania    
      a manipulovania drevnej hmoty, parc. č. 404/3, časť Vlachovo Maša 
b) Spoločné komunitné centrum Vlachovo – Gočovo  
c) Prejednanie žiadosti MO MS o finančný príspevok 
d) Prejednanie výstavby multifunkčného ihriska pri ZŠ 
e) Prejednanie užitočnosti starých motorových vozidiel vo vlastníctve obce 
f) Odmena pre starostu za 2. polrok 

            Všetci prítomní poslanci schválili rozšírený program zasadnutia, ako aj zapisovateľku     
            Janu Teplickú, overovateľov zápisnice Ing. Andreu Hajdúkovú a RNDr. Vieru   
            Hroncovú a návrhovú komisiu Ing. Ľuboša Gála a Máriu Hlaváčovú.  

2.   Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ     
      konštatoval, že boli všetky body splnené.  



3. Úpravu rozpočtu č.2 pre rok 2009 a návrh rozpočtu pre roky 2010, 2011, 2012 prečítal 
predseda finančnej komisie Dušan Elexa. Úprava rozpočtu a návrh rozpočtu tvoria 
prílohu zápisnice 
Ing. Ľuboš Gál sa informoval, čo zahŕňa položka „výstavba miest a obcí“. Starosta 
vysvetlil, že v tejto sume je zahrnutá spoluúčasť obce na výstavbe kanalizácie, 
výstavba zastávky, šmitne a príprava projektov. Starosta prečítal prítomným 
poslancom list zo ZMOS ohľadom rozpočtu na rok 2010. Z uvedeného vyplýva, že 
obciam opäť znížia podielové dane. 

4. VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady pre rok 2010 a VZN obce o dani z nehnuteľnosti vypracovala Jana Teplická 
a prítomných oboznámila s jednotlivými daňami. Obec nebude meniť poplatky za psa 
a daň z nehnuteľnosti, ale poplatok za odvoz TKO je potrebné zvýšiť, nakoľko obec 
doplácala ročne vyše 6638 Eur (200 000 Sk). Novo schválený poplatok za odvoz TKO 
je pre FO: 0,03 Eur / osobu / deň, čo je 10,95 Eur / osobu / rok a pre PO: 0,15 Eur / 
zamestnanca / deň, čo je 54,75 Eur / zamestnanca / rok. Výnimka bola udelená 
Poľnohospodárskemu družstvu, ktoré bude platiť 0,03 Eur / zamestnanca / deň, čo je 
10,95 Eur / zamestnanca / rok. Novým poplatkom je poplatok za prenájom verejného 
priestranstva. Tieto VZN tvoria prílohu zápisnice. 

    5.     VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a ŠK predložila   
            Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice. Riaditeľka Mgr. Mária Hlaváčová   
            vysvetlila, že žiadala pre školu dotáciu od obce aspoň na úrovni minulého roka,   
            a upozornila, že najväčšou položkou sú mzdy, keďže je v platnosti nový zákon, ktorý  
            upravuje výpočet mzdy, sú aj nové príplatky a percentuálne príplatky. Upozornila, že  
            aj naďalej sa šetrí na energiách, je havarijný stav celej budovy školy. Vysvetlila, že zo    
            svojej funkcie nevie ovplyvniť rozpočet, keďže projekty ktoré podáva sú na zlepšenie   
            vyučovacieho procesu a nie na opravy. Poďakovala za ústretovosť a dohodu pri   
            realizácii rozpočtu. 

6. Starosta informoval prítomných o zaradení obce  do Integrovanej stratégie rozvoja    
      územia Dobšinského kraj. Vysvetlil, čo je Dobšinského kraj. Ide o OZ obcí  

            Mikroregiónu Dobšiná a Štítnickej doliny. Ján Stachura upozornil, že MASKY  
            schvaľujú len projekty, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti a nie jednotlivcom. Ďalej  
            informoval, že budúci rok príde len okolo 60 mil. Sk na prerozdelenie pre jednotlivé    
            subjekty. 
    7.     a) Renáta Lešková požiadala poslancov, aby jednotlivé inventarizačné komisie   
                odovzdali inventarizáciu za rok 2009 do 4. januára 2010. Rozpis inventarizačných    
                komisií je prílohou zápisnice. 
            b) Starosta informoval prítomných o žiadostiach na odkúpenie pozemkov č. 1909/7   
                a 1909/6 vo vlastníctve obce od Ondreja Pakesa a Martina Pakesa. Starosta poveril   
                Ing. Viliama Klobušníka o preskúmanie týchto pozemkov a zvolanie poriadkovej   
                komisie na riešenie sporu a susedských vzťahov. 
            c) Starosta informoval o žiadosti na prenájom pozemku par.č. 443/3 vo vlastníctve    
                obce od Ing. Tomáša Mišanka a Mgr. Lucie Mišankovej na podnikateľské účely.   
                Starosta navrhol zistiť ceny za prenájom pozemkov, vytýčiť veľkosť prenajímaného    
                pozemku a navrhol upresniť podmienky nájmu a upozornil na potrebu presnej   
               definície zmluvy. 
            d) Starosta informoval poslancov o ponuke od pána Dušana Ferenčíka, ktorý chce   
                postaviť prístrešok pri Domu smútku formou sponzorstva. 
            e) Ján Stachura prečítal plánovaný program osláv „Vlachovské Vianoce 2009“, so  
               začiatkom o 16.00. Víno sa bude podávať v Šmitni (1 kotol vína pre verejnosť a  
               20 L vína pre účinkujúcich). 



            f) Starosta navrhol dňa 19.12.2009 verejné premietanie filmu „Vitajte vo Vlachove“   
                v sále Kultúrneho domu. 
            g) Starosta prečítal návrh činnosti Spoločného komunitného centra Vlachova   
                a Gočova. Cieľom projektu je vytvorenie dočasných pracovných miest. Riadené by  
                bolo internými zamestnancami obce. Projektovými manažérmi by boli starostovia.  
                Dlážka projektu je 2 roky. Do projektu by bolo možné zapojiť dlhodobo  
                nezamestnaných, občanov s nízkym stupňom vzdelania, zdravotne postihnutých  
                občanov. Náplňou ich činnosti by bola sociálna starostlivosť o obyvateľstvo  
                a enviromentálna starostlivosť o prostredie. 
                EF by prispel sumou 125 000 € a obec 6 %. 
             h) Starosta predložil žiadosť MS o finančný príspevok na činnosť v sume 500€. Tieto   
                 finančné prostriedky by boli použité na prepravu na Festival ľudovej kultúry   
                 v Nitre v dňoch 1. – 5. júla 2010. 
             i) Starosta predložil na prejednanie otázku užitočnosti starých motorových vozidiel vo   
                vlastníctve obce. Oboznámil poslancov s darom z VÚ Bratislava – pojazdná dielňa   
                je prázdna a stará, ale je to dar a ten musíme prijať. Slavomír Labuzík požiadal  
                o odkúpenie HON-a vo vlastníctve obce v cene šrotu. 
             j) Starosta predložil projekt na výstavbu viacúčelového ihriska. Žiadosť vypracovali   
                a poslali Mgr. Ľubomír Hlaváč a J. Babič. Ihrisko by bolo postavené na školskom   
                dvore a vchod by bol od p. Šiveca. Štát dotuje toto ihrisko sumou 1 200 000 Sk,   
                obec cca 500 000. 
                Mgr. M. Hlaváčová – súhlasí s výstavbou tohto ihriska, je to pre mládež. 
                D. Elexa – s výstavbou nesúhlasí, nakoľko je to finančne náročné a treba nám        
                chodníky, ihrisko... 
                Ing. Z. Elexová – podľa nej si treba určiť priority obce a 5% spoluúčasť je veľmi      
                veľa. 
                5 poslanci za, 1 proti. 
            k) Starosta informoval prítomných aj o sťažnostiach, ktoré treba riešiť. František   
                Majerčák a Ľubomír Kožár, Martin Pakes a Ondrej Pakes, Ján Vysoký a Patrik   
                Černaj, M. Mihóková, K. Hajdúková a Ján Leško. 
            l)  Starosta predložil prítomným poslancom pozvánku na 20. gemerský bál. 
           m) Starosta informoval o knihe Trénoval som Vlachovo (Spomienky na futbal), ktorú              
                napísal Ján Gecelovský. 
           n) Dušan Elexa navrhol vyplatenie odmeny starostovi za 2. polrok 2009 a poslanci túto   
               odmenu jednohlasne odsúhlasili. 
    8.   Interpelácia a diskusia 

  
1. Jaroslav Mihók – poznamenal k sťažnosti na Jána Leška, že či si 

neuvedomuje, že tam hore končí aj plynová vetva a aj vodovod sa 
ničí. 

 
2. Ing. Viliam Klobušník navrhol rozšíriť a upraviť kompostoviská 

hneď z jari, všetko poprehadzovať do nových aby sa to rozkladalo.  
  

3. Ing. Ľuboš Gál upozornil na veľký neporiadok pri kúpalisku, okolo 
kontajnera je všetko nahádzané v potoku. Treba to povyberať 
a všetko vyčistiť. 

 



4. Ing. Zuzana Elexová informovala, že pod ich domom je mriežka 
a kanál a nie je to dobre vyčistené. Mriežka zachytáva trávu a lístie 
a voda sa vylieva na cestu. 

 
        9)    Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh 
na uznesenie  z 23. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Ľuboš Gál a bol 
jednohlasne schválený. 
 

 
Uznesenie č. 23/2009 – OZ z 23. zasadnutia OcZ vo Vlachove, 
konaného dňa 7. 12. 2009 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 
 
 
A: Berie na vedomie: 

1. Informáciu ZMOS o predpokladanom výnose dane z príjmov pre obce v roku 
2009. 

2. Ponuku p. Dušana Ferenčíka o sponzorskom dare pre obec – výstavba prístrešku 
k Domu smútku.                                                                                                     

3. Program osláv „Vlachovské Vianoce 2009“. 
4. Verejné premietanie filmu „Vitajte vo Vlachove“ dňa 19.12.2009 v sobotu o 16.00 

hod. 
 

 
 

B: Schvaľuje: 
1. Úpravu rozpočtu obce č. 2 pre rok 2009 podľa predloženého návrhu. 
2. Použitie rezervného fondu obce na dofinancovanie investičných akcií obce 

a údržby obecného majetku – výstavba autobusovej zastávky, výstavba ČOV 
v obci – 5 %, opravu chodníka a údržbu (výspravky) miestnych komunikácií. 

3. Rozpočet obce Vlachovo pre roky 2010-2012. 
4. VZN obce Vlachovo č. 6/2009 o dani z nehnuteľností na rok 2010. 
5. VZN obce Vlachovo č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
6. VZN obce Vlachovo č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení ZŠ s MŠ Vlachovo pre rok 2010. 
7. Vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2009 a menovanie inventarizačných 

komisií podľa predloženého návrhu. 
8. Odpredaj stavebného stroja HON za šrotovú cenu Slavomírovi Labuzíkovi. 
9. Výstavbu viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ podľa predloženého projektu. 
10. Odmenu starostu obce za 2. polrok 2009. 

 
 
C: Ukladá: 

1. Komisii výstavby, územného plánovania a stavebného poriadku prešetriť žiadosť 
o odkúpenie pozemkov p.č. 1909/7, k.ú. obce Vlachovo, zapísanú na LV 631 vo 
vlastníctve obce Vlachovo pre občanov Martina Pakesa a Ondreja Pakesa. 

2. Veliteľovi DHZ Bc. Slavomírovi Labuzíkovi vykonanie preventívnych požiarnych 



prehliadok do konca januára 2010. 
 

D: Súhlasí: 
1. So zaradením obce Vlachovo do Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Dobšinského kraj. 
2. S poskytnutím príspevku vo výške 500 Eur pre MO MS vo Vlachove na 

„Slovenský festival svetovej mládeže“. 
 
 

  
E: Žiada: 

  1 .  Starostu Mgr. Juraja Kováča a stavebnú komisiu zvolať jednanie na doriešenie     
        podmienok  prenájmu pozemku p.č. 404/3 vo vlastníctve obce pre TOMEX – Ing.   
        Tomáš Mišanko, Mgr. Lucia Mišanková. 
 

 
3. Starostu obce o vypracovanfie projektu na zriadenie Centra komunitných služieb   

        Vlachovo – Gočovo.  
 

 
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  

/ 6 poslanci /.  
 
 
 

10. Záver 
  
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 23. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zapísala: Jana Teplická 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
RNDr. Viera Hroncová......................................... 
 
 
Ing. Andrea Hajdúková......................................... 
 
 
 

 
 
 
    
  

 
 



 
 
 
 


