Zápisnica
zo 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 27. marca 2009, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2008
Záverečný účet obce za rok 2008
Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce o výsledku inventarizácie majetku k 31.
12. 2008
6. Príprava výjazdového rokovania predsedu a vedenia Košického samosprávneho kraja
so starostami a primátormi miest a obcí okresu Rožňava dňa 31. 3. 2009 vo Vlachove
7. Reprezentácia obce Vlachovo v Paríži v dňoch 29. 5. – 2. 6. 2009
8. Rôzne :
a) plán kultúrno-spoločenských podujatí obce a organizácií vo Vlachove na rok
2009. Príprava osláv 60.výročia MO MS vo Vlachove
b) Podané žiadosti na dotácie, projekty, zmluvy na rok 2009 – informatívna
správa
c) Redakčná rada internetovej stránky obce Vlachovo – menovanie
d) Výstavba turistického prístrešku pri grófskej ľadovni s prispením grantu 15
tis.. Sk / 498 eur/ pre OZ Stromíš.
e) Zriadenie Klubu mladých vo Vlachove.
f) Riešenie využitia dreva z bývalého chráneného stromu brest horský.
g) Správa zo zasadnutia komisie OcZ pre výstavbu a územný plán.
h) Informácia o cene vody pitnej a odvedenej – platnej od 3. 2. 2009
i) Návrh na zmenu vo funkcii obecného kontrolóra
j) Nájomná zmluva s Lesmi SR o prenájme horného rybníka a priľahlých plôch
9. Interpelácia a diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý doplnil o bod - Správa
o overení účtovnej uzávierky kontrolórky obce. Všetci prítomní poslanci schválili
program zasadnutia, ako aj zapisovateľku Máriu Hlaváčovú, overovateľov zápisnice
Dušana Petrenku a Ing. Viliama Klobušníka a do návrhovej komisie Ing. Andreu
Hajdúkovú a Dušana Elexu.
2. Starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ. Konštatoval, že všetky body uznesenia boli splnené.

3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky prečítal poslanec, predseda
finančnej komisie p. Dušan Elexa. Správu o overení účtovnej závierky, ktorá je
prílohou zápisnice, vypracovala nezávislá audítorka pani Ing. Lýdia Burkovská, ktorá
na záver uviedla, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na
finančnú situáciu obce.
4. Záverečný účet obce za rok 2008 – správu, ktorá je prílohou zápisnice, prečítala
a bližšie informácie k jednotlivým položkám podala administratívna pracovníčka pani
Renáta Lešková. Tento bod bol doplnený o správu o overení účtovnej závierky
hlavnou kontrolórkou obce pani Máriou Gallovou. Pani Gállová vypracovala
podrobnú správu činnosti hlavnej kontrolórky od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, táto
správa je prílohou zápisnice.
5. Správu ústrednej inventarizačnej komisie obce o výsledku inventarizácie majetku
k 31. 12. 2008 prečítala pani Renáta Lešková. Správa je prílohou tejto zápisnice.
6. Príprava výjazdového rokovania predsedu a vedenia Košického samosprávneho kraja
so starostami a primátormi miest a obcí okresu Rožňava dňa 31. 3. 2009 vo Vlachove.
Pán starosta informoval členov zastupiteľstva, že vedenie obce bolo poverené
organizovaním tohto výjazdového rokovania. Tohto rokovania by sa malo zúčastniť
asi 80 ľudí. Rokovanie sa bude konať v kaštieli so začiatkom o 11. hodine. Účastníkov
rokovania privíta p. starosta Mgr. Juraj Kováč, ktorý premietnutím videozáznamov
o obci priblíži účastníkom históriu aj súčasný život v obci. Recepciu pre účastníkov
zabezpečí reštaurácia Tri ruže v Dobšinej.
7. Reprezentácia obce Vlachovo v Paríži v dňoch 29.5. do 2.6.2009 . Starosta obce
predniesol žiadosť Matice slovenskej – francúzsko-slovenskej asociácie
o reprezentácii obce v Paríži Pre obec Vlachovo je cťou reprezentovať Slovensko
v Paríži, ale táto akcia je bez dotácie Matice slovenskej, a obec nemá dosť finančných
prostriedkov na realizáciu tejto akcie. Pán Stachura, predseda Občianskeho združenia
vo Vlachove, požiadal Krajský úrad o dotáciu na uskutočnenie tejto reprezentácie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácie vo výške 500 eur pre Občianske
združenie Stromíš. Podľa predbežného plánu bude reprezentovať obec tanečná
a spevácka skupina súboru Stromíš.
8. Rôzne :
a) Plán kultúrno-spoločenských podujatí obce a organizácií vo Vlachove na rok
2009 . Pán JUDr. Ján Klobušník, podpredseda MO MS vo Vlachove,
oboznámil prítomných o príprave osláv 60. výročia MO MS vo Vlachove. Po
rozprave poslancov nebudú tieto oslavy súčasťou folklórnych slávností ale sa
uskutočnia samostatnej dňa 8. mája 2009. Folklórne slávnosti spolu
s remeselníckym jarmokom sú naplánované na 15. – 16. augusta 2009 ,
s pozvaním rodákov obce. Plán kultúrno-spoločenských podujatí je prílohou
tejto zápisnice.
b) Podanie žiadosti na dotácie, projekty, zmluvy na rok 2009 . Informatívnu
správu o týchto žiadostiach podal p. starosta.
- Environmentálny fond - čistička odpadových vôd a kanalizácie –
tento projekt sa dostal do užšieho výberu. Starosta oboznámil
prítomných, že čistička odpadových vôd a kanalizácie musí byť
umiestnená v obci v súlade s platnými zákonmi o životnom prostredí.
- Verejné osvetlenie. Štúdiu verejného osvetlenia spracovala firma
SEAK Prešov. Projekt sa podal na Ministerstvo hospodárstva SR.
- Rekonštrukcia bývalého vodného mlyna .na Dom tradičných
remesiel . Primárnym podkladom pre podanie projektu je

-

-

-

-

vypracovanie stavebného projektu - jeho vypracovaním bol poverený
Ing. architekt Dušan Genčanský. Ing. Genčanský predložil
prítomným návrh projektu na posúdenie a pripomienkovanie. P.
Labuzík Slavomír upozornil na vlhkosť terénu v danej lokalite.
Architekt bol s danou skutočnosťou oboznámený a vysvetlil , že
v projekte je táto skutočnosť zapracovaná. Prítomnosť architekta bola
dôvodom na informácie o štádiu vypracovania územného plánu obce.
Prítomní požiadali architekta, aby tieto projekty boli načas ukončené.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií. Starosta obce oboznámil
prítomných s realizáciou druhej etapy výstavby chodníka pri hlavnej
ceste a zdôraznil potrebu rekonštrukcie ul. Kapitána Nálepku
Projekt za siedmimi horami a dolinami . Zbližovanie partnerských
obcí Vlachovo a Varbó. Projekt je v štádiu schvaľovania VÚC.
Masážny salón. Poskytnutím príspevku UPSVaR Rožňava bola
zriadená tzv. chránená dielňa. Boli vytvorené pracovné miesta pre
Mirku Ondrejčikovú , ktorá je ŤZP a jej pracovnú asistentku Boženu
Ondrejčikovú. Služby masážneho salónu sú už využívané občanmi
obce a okolia.
Rekonštrukcia historickej nástennej maľby v kaštieli Andrássyovcovkultúrny dom. Na ministerstvo kultúry je potrebné podať projekt
s názvom Poklady môjho srdca. Na spracovanie projektu sa podujala
riaditeľka VÚB v Rožňave.
Rekonštrukcia strechy základnej školy s materskou školou vo
Vlachove. Na ministerstvo školstva bola podaná žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu zariadenia. Ing. Klobušník podal správu o stave tohto
objektu.
Výstavba hornej autobusovej zastávky.
Dokončenie budovy kováčskej vyhne

c. Redakčná rada internetovej stránky obce Vlachovo. Pán Ján Gallo navrhol
zmenu internetovej stránky obce a vytvorenie redakčnej rady. Jeho návrh bol
akceptovaný. Marek Adami premietnutím prezentoval novú internetovú
stránku obce. Do redakčnej rady boli jednohlasne zvolení : Ing. Ľuboš Gál,
Marek Adami, Janka Teplická, Štefan Majerčák, Ján Gallo, Jozef Varga ml.,
Mgr. Marian Kušnier, Štefan Bendík a JUDr. Ján Klobušník.
d. Výstavba turistického prístrešku pri grófskej ľadovni. Pán starosta oboznámil
prítomných , že na túto výstavbu bol poskytnutý príspevok vo výške 498 eur
/ cca 15 000 Sk /.Zároveň konštatoval, že na zrealizovanie tejto výstavby
určité práce bude potrebné vykonať svojpomocne, nakoľko tento príspevok
nepokryje výdaje na realizáciu tejto stavby.
e. Zriadenie Klubu mladých vo Vlachove. Priestory bývalej materskej školy
boli poskytnuté aj pre činnosť Klubu mladých, ale bolo potrebné, aby bol
vytvorený štatút klubu – klubový poriadok. Pán JUDr. Klobušník pomohol
mládežníkom vypracovať tento štatút. Miloslav Gál ml. prečítal prítomným
klubový poriadok a zároveň predstavil výbor klubu. Členovia výboru sú :
Miloslav Gál ml., Filip Šivec, Martina Hroncová, Tomáš Pitoňák, Peter
Varga.

f. Riešenie využitia dreva z bývalého chráneného stromu brest horský.
.Zastupiteľstvo obce súhlasilo s odpredajom cca 3m / spodný klát / pre firmu
Domica resort. Ostatné časti sa porežú na 8cm prízy s využitím obce.
g. Správa zo zasadnutia komisie OcZ pre výstavbu a územný plán. Správa je
prílohou zápisnice. Komisia zasadala 17. 2. 2009 a prejednávala problém,
ktorý stále vzniká na Kúpeľnej ulici – počas búrok zaplavenie domov na
ulici. Komisia prejednávala rekonštrukciu mlyna, výstavbu čističky v obci,
oplotenie priestranstiev pred predajňou Jednota, projekt areálu kúpaliska.
h. Informácia o cene vody pitnej a odvedenej platnej od 3. 2. 2009.
i. Návrh na zmenu vo funkcii obecného kontrolóra. V zmysle zákona
o obecnom zriadení sa skončilo volebné obdobie obecného kontrolóra p.
Márie Gallovej, starosta jej poďakoval za spoluprácu a zároveň vyhlásil
voľby hlavného kontrolóra obce na 6. mája 2009 . Uchádzači o funkciu
hlavného kontrolóra obce musia podať písomnú prihlášku do 22. 4. 2009 na
Obecnom úrade vo Vlachove. Súčasťou vyhlášky je výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní a praxi. Kvalifikačným
predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne
úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru.
j. Nájomná zmluva s Lesmi SR o prenájme horného rybníka a priľahlých
plôch.
9. interpelácie a diskusia
- p. Dušan Elexa predniesol požiadavku občanov na ul. Kpt. Nálepku
na osvetlenie chodníka smerujúceho na cintorín. Starosta obce ukázal
vypracovanú štúdiu osvetlenia, ktorá zahŕňa osvetlenie tejto časti
obce.
-

JUDr. Kobušník Ján upozornil na osvetlenie predajne Jednota, ktoré
je pravdepodobne neoprávnene napojené na elektrické vedenie
spravované obcou.

-

P. Slavomír Labuzík oboznámil prítomných s návštevou prezidenta
Dobrovoľníckeho hasičského zboru SR, pána Minárika na výročnej
schôdzi hasičského zboru vo Vlachove. Zároveň navrhol
vybudovanie zásobníka vody. Jeho vybudovanie vyžaduje zákon
o požiarnej ochrane. P. Labuzík navrhol založenie motoklubu pre
deti, ktoré zaujíma motokros.

-

P. Lešková predložila rozpočet na účastníka reprezentácie obce
Vlachovo v Paríži. Na jednu osobu predstavuje rozpočet asi 260 eur.
Trom hudobníkom navrhuje zaplatiť tieto náklady, nakoľko sú bez
finančných prostriedkov. Ing. Andrea Hajdúková navrhla príspevok
všetkým účastníkom zájazdu rovnakým dielom. P. Lešková navrhla
dotáciu pre OZ Stromíš vo výške 500 eur z dôvodu účasti na podujatí
v Paríži.

-

Dušan Elexa navrhol zverejnenie mien neplatičov dane , neplatičov
poplatkov za smeti a psov.

-

P. Petrenko a Kušnier navrhli vypracovanie plánu zberu
separovaného odpadu, vytvorenie tzv. kalendára a navrhli, aby tento
kalendár bol prílohou Vlachovských novín.

-

Starosta obce oboznámil prítomných so sťažnosťou o parkovaní
kamiónu p. Jánom Meliškom na priestranstve pred školou, ktoré je
nebezpečné aj pre žiakov základnej školy. Prítomní poverili starostu
obce v súvislosti s týmto problémom o preverenie možnosti
spoplatnenia dočasných parkovacích miest.

-

P. Kušnier požiadal o skoré dodanie príspevkov do pripravovaného
Veľkonočného vydania obecných novín.

10. Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh
na uznesenie z 18. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložila Ing. Andrea
Hajdúková.
U z n e s e n i e č. 18/2009 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove :
A. Berie na vedomie :
1. správu starostu obce o príprave výjazdového rokovania predsedu a vedenia
Košického samosprávneho kraja so starostami a primátormi miest a obcí
okresu Rožňava dňa 31.3.2009 vo Vlachove
2. správu starostu obce o reprezentácii obce Vlachovo v Paríži v dňoch 29. 5. – 2.
6. 2009
3. informáciu JUDr. J. Klobušníka podpr. MO MS o stave príprav osláv 60.
výročia MO MS vo Vlachove
4. informatívnu správu starostu obce o podaných žiadostiach na dotácie, projekty,
zmluvy na rok 2009
5. správu o výstavbe turistického prístrešku pri grófskej ľadovni s prispením
grantu 498 eur / 15000 Sk / pre OZ Stromíš
6. správu komisie výstavby a územného plánovania zo zasadnutia komisie
7. informáciu o cene vody pitnej a odvedenej – platnej od 3.2.2009
8. správu Ing. arch. Dušana Genčanského o príprave projektu Rekonštrukcia
a modernizácia bývalého vodného mlyna vo Vlachove
9. správu Ing. arch. Dušana Genčanského o štádiu spracovania územného plánu
obce
10. informatívnu správu Mareka Adamiho o zriadení novej internetovej stránky
obce Vlachovo.
B. : S c h v a ľ u j e :
1. Správu nezávislého audítora obce o overení účtovnej závierky za rok 2008
2. záverečný účet obce za rok 2008, bez výhrad
3. správu ústrednej inventarizačnej komisie obce o výsledku inventarizácie
majetku k 31.12.2008

4. plán kultúrno-spoločenských podujatí obce a organizácii vo Vlachove na rok
2009
5. pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Vlachovo vo výške 0.1 % .
6. materiálne zabezpečenie výjazdového zasadnutia predsedu a vedenia VÚC
KSK do výšky 200 eur
7. správu hladného kontrolóra obce o overení účtovnej závierky
8. spracovanie projektu Rekonštrukcia a modernizácia bývalého vodného mlyna
vo Vlachove podľa predloženého návrhu
9. poskytnutie dotácie vo výške 500 eur pre OZ Stromíš
C Súhlasí :
11. s menovaním redakčnej rady internetovej stránky obce Vlachovo v zložení :
Ing. Ľuboš Gál – hlavný redaktor
Marek Adami – administrátor
Janka Teplická – tajomníčka
Štefan Majerčák, Ján Gallo – fotoredaktori
Jozef Varga ml. – internetový redaktor
Mgr. Marián Kušnier , Štefan Bendík, JUDr. Ján Klobušník – redaktori
12. so zradením Klubu mladých vo Vlachove
13. s uzavretím nájomnej zmluvy s Lesmi SR o prenájme horného rybníka
a priľahlých plôch
14. s odpredajom časti dreva z vyrezaného stromu brest horský pre firmu Domica
resort a s využitím ostatných častí pre obec
15. so štatútom Klubu mladých vo Vlachove
E. Ž i a d a :
1. starostu obce preveriť možnosť spoplatnenia dočasných parkovacích miest
F. U k l a d á :
1. finančnej komisii pripraviť návrh úpravy rozpočtu obce na položke : dotácia
pre OZ Stromíš 500 eur z dôvodu účasti na podujatí Tradície Európy –
Slovensko v Paríži
G. V y h l a s u j e :
1. voľby hlavného kontrolóra obce Vlachovo dňa 6. mája 2009 . Uchádzači
o funkciu hlavného kontrolóra obce podajú písomnú prihlášku do 22. 4. 2009 na Obecnom
úrade vo Vlachove. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
a doklad o vzdelaní a praxi . Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra
obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru a prax
v ekonomickom odbore.
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 5 poslancov /.

11. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 18. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

