Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 18.05. 2009, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia
Voľba hlavného kontrolóra obce
Vstup obce Vlachovo do Európskeho zoskupenia územnej samosprávy EGTC so
sídlom v Rožňave
5. Správa o činnosti Klubu dôchodcov vo Vlachove a o uskutočnení osláv 60. výročia
MO MS
6. Príprava Vlachovského kultúrneho leta (folklórne slávnosti, remeselnícky jarmok, I.
stretnutie rodákov)
7. Informatívna správa o podaných projektoch a žiadostiach v r.2009
8. Správa o pripravenosti kúpaliska na letnú turistickú sezónu
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 a navrhol voľbu hlavného kontrolóra
posunúť na neskôr, kým prídu ešte ďalší poslanci. Všetci prítomní poslanci schválili
program zasadnutia, ako aj zapisovateľku Renátu Leškovú, overovateľov zápisnice
Ing. Andreu Hajdúkovú a Dušana Elexu a do návrhovej komisie Ing. Ľuboša Gála
a Máriu Hlaváčovú.
2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
konštatoval, že okrem bodu F uznesenia č. 18/2009-OZ, kde sa ukladá finančnej
komisii pripraviť návrh úpravy rozpočtu, boli ostatné body splnené. Tento bod bude
prejednaný po polročnej uzávierke.
4. Vstup obce do Európskeho zoskupenia územnej samosprávy EGTC bol jednohlasne
odsúhlasený. Jedná sa o prihraničnú spoluprácu s riadiacim orgánom v Rožňave. Ide
o združenie miest a obcí v regióne, ktoré bude komunikovať priamo s Európskou
úniou a bude jednoduchšie podávanie projektov.
- Ing. Ľuboš Gál sa informoval o právomociach a možnostiach
rozdeľovania peňazí
- starosta obce informoval o možnosti rozdeľovania peňazí
a o členskom poplatku za občana.
5. Predseda Klubu dôchodcov JUDr. Ján Klobušník prečítal správu o činnosti Klubu
dôchodcov, v ktorej informoval:
- o prednáškach o separovanom zbere, kompostovaní sa neuskutočnili
z dôvodu nezáujmu zo strany členov,

-

o snahe získavania členov sociálne slabých, telesne postihnutých, aby
sa necítili opustení, osamotení a nepotrební,
- o aktivitách ohlásených, jednorazových, ktoré sa organizujú najviac (
19 x členská schôdza, oslavy jubilantov, cvičenie starších a mladších
žien, zájazd do divadla – Ženský zákon, veľkonočná výstavka
spojená s predajom, spolupráca so ZŠ (peniaze z výstavy putovali do
ZŠ na nákup materiálu na ďalšie ozdoby), výstavka vianočných jedál
spojená s odmenami pre ženy (kuchárske knihy), prednášky o zdraví
(odborný výklad o zdravotníckych pomôckach) , lekárka radí
občanom, pomáha im pri určovaní diagnóz,
- o fungovaní hudobného krúžku – nácviky mužskej speváckej skupiny
Dolinka, trubkári, gubajka
- májovníčku – pri príležitosti dňa víťazstva, ktorý sa konal na
kúpalisku,
- o počte členov v Klube dôchodcov – 90,
- žiadal v rozpočte na budúci rok vyčleniť peniaze na opravu budovy –
strecha, priečelie budovy – je dosť schátralá.
Ďalej prečítal správu z osláv MO MS. Oslavy MO MS dopadli dobre. Cieľom bolo
pozvať všetky zložky z obce, pozvaných bolo 80 ľudí o i. aj zástupcovia ústredia OV MS.
Trinásť zakladateľov MO MS bolo ocenených matičnými vyznamenaniami.
Štefan Bendik bol zvolený za predsedu Jednoty dôchodcov, ktorá úzko spolupracuje
s Klubom dôchodcov. Informoval aj o nesplnených akciách s tým, že nie je potrebné plánovať
veľa akcií. Žijeme na dedine a ľudia majú aktivity aj na svojom hospodárstve, pri plnení
domácich povinností.
Ďalej uviedol, že sa zúčastnil okresnej porady Jednoty dôchodcov, kde sa dozvedel,
že Vlachovo má byť usporiadateľskou obcou v Okresnej prehliadke folklórnych skupín
a súborov, uviedol, že bol touto informáciou zaskočený, nakoľko akcia je podľa neho
neuvážená, organizačne nezabezpečená (napr. ohľadom občerstvenia pre súbory a skupiny).
Starosta obce vyjadril spokojnosť s činnosťou Klubu Dôchodcov a aj Jednoty
dôchodcov vo Vlachove. Je spokojný s dodržiavaním poriadku v Klube a množstvo
vykázaných aktivít. Ďalej uviedol, že je potrebné pripraviť rozpočet na údržbu Klubu a získať
peniaze na opravu strechy a fasády, nakoľko obec v rozpočte peniaze nemá. K okresnej
prehliadke starosta obce Mgr. Juraj Kováč uviedol, že z našej strany bude poskytnutá káva,
prípitok a k dispozícii bude kultúrny dom. Jednota dôchodcov otvorí bufet.
Pán Ján Stachura, predseda OZ Stromíš informoval, že došli peniaze vo výške 80 %
z celého grantu, čo je 330 Eur na výstavbu turistického prístrešku pri grófskej ľadovni.
Zvyšných 20 % bude zaslaných po zúčtovaní. Cena celkového grantu je v sume 497,91 Eur.
Podaný projekt bol vo výške 660 Eur. Peniaze môžu byť použité na nákup materiálu, ktorý
bude použitý pri výstavbe prístrešku a na vydaj reklamných letákov, bulletinov o ľadovni.
Práca a občerstvenie musí ísť z vlastných zdrojov.
Starosta obce navrhol zorganizovať brigádu, drevo bude z rozobratej starej stodoly
na seno, ktoré patrí Lesom SR, treba kúpiť škridľu na strechu. Ďalej informoval, že pozemok
patrí Železniciam SR. Navrhol určiť komisiu, ktorá bude nad stavbou dohliadať a prvé
stretnutie bude v nedeľu 24. mája o 10.00.
6. Príprava Vlachovského kultúrneho leta 2009: starosta navrhuje pravidelné stretávanie
sa poslancov a aktivistov k príprave programu. Ohľadom pripravovaného programu
navrhuje nasledovný program:
14.08.2009 – o 17.00 hod. stretnutie rodákov v KD (príhovor starostu, prezentácia o obci,
občerstvenie a spoločný večer pri vlachovskej muzike),

15.08.2009 – otvorenie remeselníckeho jarmoku o 10.00 hod. na Ústrednom priestranstve
obce „Pod strosom“, remeselnícky jarmok bude vo dvoroch v obci, kde budú občania
predávať vlastné výrobky,
- o 15.00 hod bude ródeo na kúpalisku
- o 16.00 hod. Festival ľudového spevu a tanca (vystúpia FS Stromíš,
Hermanovčan a ďalšie súbory).
- o 20.00 hod. ľudová zábava – vystúpenie moderného tanca z partnerskej
obce Varbó
- 24.00 hod. ukončenie
16.08.2009 – 9.30 – slávnostné bohoslužby v kostole
11.00 hod – ľudové spevy – Pekná dolinka a ženská spevácka skupina „Pod
strosom“ na Ústrednom priestranstve obce.
3. Voľba hlavného kontrolóra obce:
- zástupca starostu Ing. Ľuboš Gál predložil návrhy kandidátov – Ing Elena Stančíková,
- Mária Klementíková
- Ing. Zuzana Elexová
Tajným hlasovaním poslancov bola jednohlasne zvolená do funkcie hlavného
kontrolóra obce Ing. Zuzana Elexová.
8. Správu o pripravenosti kúpaliska na letnú sezónu prečítala Jana Teplická. Správa je
prílohou zápisnice.
Najväčším problémom, ktorý obmedzuje sprevádzkovanie celého zariadenia, je
preseknutý kábel elektrického vedenia do čističky.
Starosta obce, Mgr. Juraj Kováč navrhol počas prevádzky letného kúpaliska
neposkytovať prístrešok na rodinné akcie, ďalej informoval, že po prietrži mračien je
malý bazén zanesený bahnom.
Slavomír Labuzík navrhol odstrániť závady po požiarnej kontrole (oprava
elektroinštalácie v amfiteátri a v altánku)
Ing. Ľuboš Gál navrhol opraviť brodítka, ktoré treba zospádovať, lebo tam stojí voda.
7. Informatívnu správu o podaných žiadostiach a projektoch v r. 2009 podal starosta obce
Mgr. Juraj Kováč.
a) Výstavba čistiarne odpadových vôd a kanalizácie: 200 000 Eur (6 025 000 Sk)
Je potrebné uskutočniť výberové konanie, na ktorom bude komisia, zostavená
z členov Obecného zastupiteľstva, vyberať najvhodnejšiu firmu na realizáciu
ČOV. Musíme zabezpečiť stavebný dozor celej stavby, táto firma musí mať
oprávnenie na vodohospodárske stavby. Starosta ďalej informoval o 5 % účasti
obce na projekte, čo je 10 000 Eur (301 260 Sk)
b) Rekonštrukcia MR a VO, projektovú dokumentáciu vypracovala firma SEAK
Prešov. Mali by sme dostať najmenej 265 551 Eur (8 000 000 Sk)
c) Rekonštrukcia bývalého vodného mlyna na Dom tradičných remesiel: doteraz
nie je dokončený projekt, ktorý mal vypracovať Ing. arch. Dušan Genčanský
a taktiež nie je podaná žiadosť na 242 315 Eur (7,3 mil. Sk).
d) Na zbližovanie partnerských obcí Vlachovo – Varbó – „Za siedmimi horami
a siedmimi dolinami“ nám bola schválená dotácia vo výške 26 555 Eur
(800 000 Sk). Peniaze je možné využiť pri partnerských podujatiach občanov
oboch obcí, na nákup materiálu – notebook, data projektor, na folklórne
slávnosti...
e) Cez VÚB bol podaný projekt pod názvom „Poklady môjho srdca“ na
reštaurovanie maľby černoška v Kultúrnom dome.

f) Žiadosť na rekonštrukciu strechy ZŠ, ktorá je v havarijnom stave, zatiaľ nie je
schválená.
g) Na dokončenie Vlachovskej šmitne nám bolo schválených 3458 Eur (105 000,)
h) Podali sme žiadosť na Ministerstvo obrany SR, na darovanie pojazdnej
kováčskej dielne a sústružníckej dielne, traktora s predným náhonom aj so
špeciálnou technikou – radlicou a pluhom
i) Železnice SR (Ing. Kováčová) zaslali vyjadrenie k odkúpeniu pozemku pod
ľadovňou. Je možnosť ho odkúpiť po vyhotovení geometrického plánu
a pridelení samostatného parcelného čísla.
j) Pripravený je aj projekt na výstavbu hornej autobusovej zastávky a chodníka
pri štátnej ceste.
9. Interpelácia a diskusia
1

Ing. Ľuboš Gál upozornil na veľmi zlý stav ciest v obci
a opýtal sa, kedy sa budú opravovať. Starosta obce
informoval, že ak dostaneme peniaze na opravu ciest,
nesmieme ich 5 rokov rozkopať, a tento rok sa začne
s výstavbou kanalizácie. Navrhol opravu ciest formou
výspravok, ktoré budú stáť obec cca 1659 Eur (50 000,-).

2

P. Dušan Elexa upozornil na plné kompostoviská a ich
kontrolu. Starosta obce vysvetlil, že na kompostoviskách
sa budú nabíjať laty, aby sa navýšili. Ďalej navrhol voziť
stavebný materiál ku „Hámru“ a informoval o kúpe
kontajnera na cintorín od p. Mikolaja z Kovošrotu za 199
Eur (6000 Sk).

3

P. Štefan Bendík informoval, že po prietrži mračien, na
priestranstve „poly Mlynárky“ bolo veľa vody. Starosta
obce navrhol zachytiť vodu pri dome u Gerbärov do
existujúceho kanála (zabetónovať a dať mrežu).

4

P. Mária Hlaváčová informovala, že je potrebné opraviť
pec v KD.

5

P. Štefan Bendik vysvetlil, že je potrebné komín zohriať
zapáleným papierom. Keďže pec je dlhá, po zohriatí už
nedymí..

10.Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na
uznesenie z 19. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Ing. Ľuboš Gál.

U z n e s e n i e č. 19/2009 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove :
A. Berie na vedomie :
1. Správu JUDr. Jána Klobušníka o činnosti Klubu dôchodcov vo Vlachove
a o uskutočnení osláv 60. výročia MO MS.
2. Správu starostu obce o príprave Vlachovského kultúrneho leta (folklórne
slávnosti, remeselnícky jarmok, I. stretnutie rodákov)
3. Informatívnu správu starostu obce o podaných projektoch a žiadostiach
v r. 2009
4. Správu pracovníčky OcÚ Jany Teplickej o pripravenosti kúpaliska na letnú
turistickú sezónu.
B. : S c h v a ľ u j e :

––––––––––––––––

C: Súhlasí :
1. So vstupom obce Vlachovo do Európskeho zoskupenia územnej samosprávy
EGTC so sídlom v Rožňave

D: Volí: :
1. Hlavnú kontrolórku obce p. Ing. Zuzanu Elexovú, bytom Vlachovo,
Osloboditeľov 347, s pracovným úväzkom 17 hod. mesačne.
E: Žiada :
1. Starostu obce zabezpečiť opravu miestnych komunikácií formou vysprávok.
F: Ukladá :
1. Finančnej komisii a pre správu obecného majetku OcZ vykonať úpravu rozpočtu
obce na r. 2009 po uzavretí záväzných zmlúv s účinkujúcimi kolektívmi v rámci
Vlachovského kultúrneho leta 2009.
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 4 poslanci /.

12. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 19. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

