Zápisnica
z 26. zasadnutia – mimoriadneho obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 22.03. 2010, 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. Žiadosť o poskytnutie preklenovacieho úveru z Dexie – banky na úhradu nákladov
výstavby bývalého mlyna - schválenie
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlachovo spracovaný RRA
Rožňava
5. Diskusné fórum na webovej stránke obce – návrh na zrušenie
6. Letné kúpalisko – analýza technického stavu objektu a posúdenie prevádzkovateľnosti
zariadenia
7. Vlachovský remeselnícky jarmok a folklórny festival – návrh na konanie 14.8.2010
8. Interpelácia a diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Privítal prítomných a ospravedlnil neprítomného poslanca p. Petrenka, ktorý sa
zasadnutia nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Starosta konštatoval, že
poslanci sú uznášaniaschopní a oboznámil prítomných s programom mimoriadneho
zasadnutia OZ. Dôvodom na jeho zvolanie je schválenie preklenovacieho úveru od
Dexie banky. Starosta ďalej navrhol do návrhovej komisie RNDr. Vieru Hroncovú
a Ing. Andreu Hajdúkovú, za overovateľov zápisnice Dušana Elexu a Ing. Viliama
Klobušníka a za zapisovateľku Janu Teplickú. Návrhová komisia, overovatelia
zápisnice a zapisovateľka boli poslancami OZ jednohlasne schválení.
2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
konštatoval, že z predchádzajúceho uznesenia nebolo splnené:
- odkúpenie pozemku od M. Klementíkovej, na ktorom sa stále pracuje.
3. Starosta oboznámil prítomných poslancov o potrebe požiadať o preklenovací úver od
Dexie banky, nakoľko obec môže žiadať od PPA preplatenie faktúr len dvakrát ročne
a nemá toľko finančných prostriedkov, aby všetko hradila. Výška úveru by mala byť
234 200 Eur. Starosta ďalej navrhol osloviť Premier Consulting (firmu, ktorá nám
vypracovala žiadosť o dotáciu), aby prehodnotila zmluvu o úver, podľa dohody s touto
spoločnosťou. Informácie o úvere podala pani Renáta Lešková. Výška úveru by mala
byť 234 200 Eur na 18 mesiacov, pričom dotácia MPôd. SR je 212 153,72 Eur Zmluva
s dodávateľmi je na 252 462,93 Eur, bez DPH 212 153,73 Eur, DPH vo výške
40 309,21 Eur je v štádiu riešenia medzi MF SR a MPôd. SR. Náklady na manažment
verejného obstarávania vo výške 6 576,92 Eur sú uznateľnými nákladmi. S DPH je to
spolu 7 826,62 Eur. Stavebný dozor nás bude stáť 3 189,80 Eur. Ing. Hroncová
z Dexie banky vypočítala investičné náklady na 264 074,25 Eur. Ak obec použije aj
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predchádzajúci úver vo výške 29 875 Eur, nový úver bude predstavovať 234 199,25
Eur.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlachovo spracovaný RRA
Rožňava (p. Boldiš) predstavil starosta. Informoval prítomných, že ide o jeden
z najdôležitejších dokumentov obce spolu s Územným plánom obce.
Starosta požiadal prítomných o zrušenie diskusného fóra na webovej stránke obce,
nakoľko prichádza veľa mailov, ktoré dehonestujú obec, urážajú, osočujú osobnosti
obce, sú vulgárne a nemiestne. Ide o znevažovanie mena obce a jej štatutára, ako aj
poslancov a zamestnancov obce. Starosta informoval, že podá trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa a bude záležitosť riešiť prostredníctvom polície.
RNDr. Viera Hroncová navrhla skoncipovať odpoveď na stránku obce tak, aby
pisatelia vystúpili z anonymity a vyzvali ich na diskusiu zoči voči. Ak tak neurobia nie
je dôvod ich akceptovať.
Ing. Andrea Hajdúková navrhla zrušenie diskusného fóra, lebo sa tam neriešia dôležité
veci
Ing. Ľuboš Gál oznámil, že na zasadnutí komisie pre školstvo, kultúru, mládež a šport
sa uzniesli na zrušení diskusného fóra. Ďalej informoval ohľadom Klubu mladých, kde
jeho členovia súhlasia so všetkými bodmi uznesenia OZ, okrem konania osláv 1 x
štvrťročne. Je toho názoru, že to nebude klub, ale oslavovňa bez dozoru nad
dodržiavaním zákona NRSR z 1. júla 1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
Ing. Viliam Klobušník navrhol, aby oslavovali 1 x štvrťročne, za prítomnosti správcu
budovy.
Starosta navrhol kúpiť do Kultúrneho domu prístroj na premietanie filmov pre mládež
a dospelých a organizovať napr. čaj o ôsmej s hudbou a zákonom povoleným
občerstvením.
Analýzu technického stavu objektu letného kúpaliska podala Jana Teplická.
Upozornila na vysoké požiadavky zo strany Regionálneho zdravotníctva v Rožňave
pri prevádzke kúpaliska. Za najväčší problém považuje nevyhovujúci stav vonkajších
toaliet a potrebu maľovať celú ubytovňu. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Starosta navrhol, aby sa Vlachovský remeselnícky jarmok a folklórny festival konali
v jeden deň a to v sobotu 14. augusta 2010. Ing. Ľuboš Gál predložil uznesenie
z komisie kultúry. Odporúča znovu urobiť jarmok v obci, zhodnotil minuloročný
program, ktorý bol veľmi dobrý (dychovka, súbory, hudba). O festivale ľudového
tanca a spevu si myslí, že naši občania majú o toto podujatie malý záujem. Navrhuje
spojiť jarmok s festivalom, aby sa konali v jeden deň a to v obci. Ďalej odporúča
spoluprácu s GOS (urobia reklamu a propagáciu). Starosta navrhol, aby večer vystúpil
spevák Ján Ambróz s kapelou a pozvali sme na účinkovanie len malé folklórne formy
z okolia. Poslanci požiadali starostu, aby žiadal dotáciu na jarmok.

8. Interpelácia a diskusia:
1. Ing. Ľuboš Gál navrhol zvolať verejnú schôdzu do Kultúrneho domu
ohľadom webovej stránky. Upozornil na kanál na ulici Osloboditeľov
pri cintoríne, ktorý je potrebné opraviť. Žiada opraviť aj farský plot.
2. Dušan Elexa upozornil na námestie pri štátnej ceste. Podľa neho je
v dezolátnom stave od preťažených kamiónov, ktoré tam parkujú.
Navrhol v týchto miestach vybudovať parčík.

3. Ing. Viliam Klobušník sa informoval, či je možnosť na aktivačnú
činnosť zamestnať uchádzačov o zamestnanie na 8 hodín, nakoľko je
teraz v obci veľa práce. Navrhol, aby sa preventívne hlásilo
a oznamovalo, aby ľudia nevypaľovali veľké plochy a aby
dodržiavali VZN o chove psov. Upozornil na potrebu opravy
miestneho rozhlasu.
9.

Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh
na uznesenie z 26. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložila Ing. Andrea
Hajdúková.

U z n e s e n i e č. 26/2010 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:

A: Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o nevyhovujúcom technickom stave objektu letného
kúpaliska vo Vlachove a posúdenie prevádzkovateľnosti kúpaliska v r. 2010.

B: Schvaľuje:
1. Prijatie úveru z Dexia banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L vo
výške 234 200 EUR s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely financovania investičného
projektu:
Rekonštrukcia bývalého vodného mlyna na Dom tradičných remesiel v obci
Vlachovo
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou:
podpory Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Program rozvoja vidieka 20072013, Opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky
na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane
možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru
pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver.
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlachovo
3. Konanie Vlachovského remeselníckeho jarmoku spojeného s Festivalom ľudového
spevu a tanca dňa 14. 08. 2010 na ústrednom priestranstve obce Vlachovo.

C: Ruší:
1. Anonymné diskusné fórum na webovej stránke obce Vlachovo v dôsledku jeho
zneužívania a poškodzovania dobrého mena obce pred svetovou verejnosťou.

Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 6 poslanci /.

10. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce poďakoval prítomným
a 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Jana Teplická

Overovatelia zápisnice:

Dušan Elexa ................................................
Ing. Viliam Klobušník ...................................................

Mgr. Juraj Kováč
starosta obce

