Zápisnica
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 18.12. 2009, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesenia
Dodatok č.1 k VZN č. 7/2009 o komunálnych odpadoch
Výrub smrekov opadavých na cintoríne
Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v plnení volebného programu obce za r.2009
Rôzne:
a) Informácia o súčasnom stave prípravy na realizáciu projektu Rekonštrukcia
bývalého vodného mlyna
7. Interpelácia a diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver a spoločenské stretnutie poslancov s aktivistami OcZ vo Vlachove

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Petrenka, p. Hroncovú a p. Hajdúkovú,
konštatoval, že poslanci sú aj napriek tomu uznášaniaschopní a oboznámil prítomných
s programom zasadnutia. Všetci prítomní poslanci schválili program zasadnutia, ako aj
zapisovateľku Janu Teplickú, overovateľov zápisnice Ing. Ľuboša Gála a Ing. Viliama
Klobušníka a do návrhovej komisie Máriu Hlaváčovú a Dušana Elexu.
2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
konštatoval, že boli všetky body splnené.
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2009 o komunálnych odpadoch predložila Jana Teplická.
Tento dodatok tvorí prílohu zápisnice.
4. Starosta informoval o požiadavke pána Jaroslava Mihóka na výrub smrekov
opadavých na cintoríne. Starosta požiadal prítomných poslancov o súhlas na výrub a
vybavenie povolenia výrubu na SOÚ Dobšiná.
5. Starosta predložil hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch v plnení volebného
programu obce za r. 2009. Hodnotiaca správa tvorí prílohu zápisnice.
6. Rôzne:
a) starosta informoval o súčasnom stave prípravy na realizáciu projektu
Rekonštrukcia bývalého vodného mlyna, kde sa momentálne rieši otázka
financovania. Je potrebné, aby sa stretli architekt a staviteľ a dohodli sa, aby
nám na stavbu postačoval rozpočet.
b) Žiadosť o dotáciu od Motosport Vlachovo. K tejto žiadosti sa vyjadria
v priebehu roka, ak sa upraví rozpočet.
c) Silvester 2009 – ohňostroj a čaša vína pri šetierni.

7. Interpelácia a diskusia:
1. Jaroslav Mihók oznámil, že pani farárka sa informuje, či sa na jar
začne s opravou múrika okolo kostola. Táto oprava sa mala robiť
svojpomocne.
2. Dušan Elexa požiadal o vypracovanie finančnej analýzy všetkých
dotácií. Zaujímalo by ho, aká je 5% spoluúčasť obce na týchto
dotáciách.
3. Štefan Bendik oznámil, že na ulici Kúpeľnej je nefunkčný rozhlas.
Zaujímal sa o areál okolo Ľadovne, aký je tam ďalší výhľad v rozvoji
a aký je tam prístup. Navrhol komplexné riešenie valiacej sa
povrchovej vody po lejakoch z ul. Kúpeľnej a zaujímal sa o ďalší
výdatný zdroj vody na kúpalisku, podľa neho je potrebné hľadať
alternatívne riešenie.
4. Starosta informoval, že súčasťou vypracovanej štúdie na
rekonštrukciu kúpaliska je aj nový vrt, ale jeho cena je okolo 30 mil.
Sk. Je potrebné zohnať peniaze. Ďalej informoval, že areál okolo
ľadovne sa bude upravovať, je vypracovaná projektová štúdia na
lávku k ľadovni. Bola podaná žiadosť na POD, z ktorej by bola
financovaná aspoň časť nákladov, cesta by šla okolo konína a na
mostík. Miestny rozhlas sa bude opravovať, nakoľko máme veľa
sťažností, že nefunguje. Bude sa jednať s p. Klementíkovou ohľadom
odkúpenia záhrady pri kúpalisku.
5. JUDr. Ján Klobušník navrhol vytvorenie urnového hája na cintoríne
a pripravenie aspoň projektu na budúci rok.
6. Ján Gallo navrhol preskúmať a zachytiť zdroje vody – pramene
z Babinej.
7. Štefan Bendik konštatoval, že nie je vhodné zachytávať povrchovú
vodu, oveľa lepšie by bolo vŕtať a z hĺbky by sa získala aj teplá voda
pre kúpalisko.
8.

Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh
na uznesenie z 24. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Dušan Elexa.

U z n e s e n i e č. 24/2009 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu starostu obce o hodnotení dosiahnutých výsledkov v plnení
volebného programu obce za r. 2009

2. Informáciu starostu obce o súčasnom stave prípravy na realizáciu projektu
Rekonštrukcia bývalého vodného mlyna
B: Schvaľuje:
1. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2009 o komunálnych odpadoch

D: Súhlasí:
1. S výrubom smrekov opadavých na cintoríne, po vydaní súhlasu k výrubu stromov
od SOÚ Dobšiná.
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 4 poslanci /.

9. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 24. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Jana Teplická

Overovatelia zápisnice:
Ing. Ľuboš Gál................................................
Ing. Viliam Klobušník...............................................................

