Zápisnica
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove,
konaného dňa 28.06. 2010, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

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

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesenia
Finančná situácia obce po krátení podielu z príspevkových daní z úrovne vlády SR
Pripravenosť letnej turistickej sezóny 2010 a príprava Vlachovského remeselníckeho
jarmoku
5. Žiadosť o finančné príspevky od miestnych organizácií
6. Znalecký posudok Lesov SR na odkúpenie horného rybníka a priľahlých plôch
7. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vlachovo
8. Rôzne:
a) Žiadosť o pridelenie hasičského motorového vozidla
b) Situačná správa o výstavbe multifunkčného ihriska pri ZŠsMŠ a o podaných
projektoch (Verejné osvetlenie, Zberný dvor, Mostík pre peších)
c) Starostlivosť o vojnové hroby
d) Protipovodňové opatrenia – aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác
obce Vlachovo
9. Interpelácia a diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč.
Privítal prítomných poslancov a aktivistov. Starosta konštatoval, že poslanci sú
uznášaniaschopní a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý navrhol
doplniť v bode rôzne o historickú jazdu vlakom.Všetci prítomní poslanci jednohlasne
schválili rozšírený program zasadnutia, ako aj overovateľov zápisnice Ing. Ľuboša
Gála a Máriu Hlaváčovú, návrhovú komisiu Ing. Andreu Hajdúkovú a Ing. Viliama
Klobušníka a zapisovateľku zápisnice Janu Teplickú.
2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
zastupiteľstva v krátkosti pripomenul podanú žiadosť na havarijný stav strechy školy,
rekonštrukciu bývalého vodného mlyna a výstavbu multifunkčného ihriska,
prejednané sťažnosti občanov Klein – Potempa a Vaňouček a Krivanský, podanú
žiadosť na verejné osvetlenie, podaný projekt s Betliarom po stopách Andrássyovcov
a žiadosť na výstavbu urnového hája na cintoríne vo Vlachove. Starosta konštatoval,
že všetky body boli splnené.
3. Starosta informoval prítomných poslancov o finančnej situácii obce po krátení podielu
z príspevkových daní a konštatoval, že finančná situácia obce je kritická. Správu
o finančnej situácii obce k 25.6.2010 po krátení podielových daní z DÚ Rožňava
podala p. Renáta Lešková. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.

4. Pripravenosť kúpaliska na LTS 2010 – podala p. Jana Teplická a tvorí prílohu
zápisnice.
Remeselnícky jarmok a kultúrne leto 2010 navrhol starosta realizovať len jeden deň.
Starosta je presvedčený, že je väčší záujem o remeselnícky jarmok ako o kultúrne leto.
Starosta požiadal p. Renátu Leškovú o predloženie finančného
vyúčtovania Kultúrneho leta z rokov 2009, 2008 a 2007. Tieto vyúčtovania tvoria
prílohu zápisnice. Pani Lešková konštatovala každoročnú stratu týchto podujatí.
Starosta navrhuje spojiť obe akcie do jedného dňa – 14. augusta od rána v starej časti
obce. Sprievodnými akciami by bola naša hudobná skupina počas jarmoku, vystúpenie
ĽH Jána Ambróza, Spevácka skupina MS – z Rožňavského Bystrého a z Nižnej Slanej
(za guláš), vystúpenie Templárov historického šermu z Košíc (300 € a cestovné) – toto
nedoporučuje, vystúpenie Košických špivakov – 330 € + cestovné a dychová hudba
z Dobšinej, ktorá by vystúpila počas remeselníckeho jarmoku.
Ing. Ľuboš Gál – informoval prítomných, že v marci zasadala na túto tému komisia
a tiež súhlasia s konaním tejto akcie v jeden deň a v starej časti obce, nakoľko
amfiteáter je v zlom stave. Ďalej navrhol pozvať miesto SS z Rožňavského Bystrého
súbor Gočovan z Gočova.
Dušan Elexa sa informoval, koľko by sme mohli vybrať na vstupnom a koľko by nás to
stálo.
Starosta navrhol zvolať prípravný výbor.
5. Starosta informoval prítomných poslancov o žiadostiach o finančný príspevok od
miestnych organizácií. MO MS žiada 500 € na zájazd do Nitry a Motorsport Team 300
€ na činnosť združenia a zorganizovanie ich kultúrneho podujatia. Starosta konštatoval,
že nakoľko je momentálne finančná situácia obce zlá, tieto príspevky nie je možné
poskytnúť.
6. Starosta predložil znalecký posudok od Lesov SR na odkúpenie horného rybníka, ktorý
má momentálne obec v dlhodobom prenájme. Komisia Lesov určila cenu rybníka
a pozemkov na p.č. 2639 a 246/10 v celkovej sume 4650 €. Starosta požiadal
prítomných poslancov o poverenie konať v tejto veci.
7. Kontrolórka obce Ing. Zuzana Elexová vypracovala Zásady postupu pri vybavovaní
sťažností v podmienkach Obce Vlachovo podľa zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Tieto zásady tvoria prílohu zápisnice.
Starosta navrhol do Komisie verejného poriadku obce namiesto p. Dušana Petrenka,
počas jeho PN-ky, dočasne na zastupovanie JUDr. Jána Klobušníka.
Kontrolórka ďalej informovala prítomných poslancov a starostu o vykonaní previerky
hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠsMŠ vo Vlachove. Kontrolou bolo
zistené, že rozpočet bol čerpaný správne. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.
8. Rôzne:
a) starosta informoval o podaní žiadosti o pridelenie hasičského motorového
vozidla.
b) starosta informoval i priebehu výstavby a rekonštrukcie mlyna,
multifunkčného ihriska a mostíka pre peších. Čo sa týka rekonštrukcie mlyna,
cez projekt sme získali 232357 €, doteraz bolo preinvestovaných 66 387 €.
Momentálne je urobená hrubá stavba, elektrické rozvody vo vnútri a ide sa
latovať strecha. Výstavbu multifunkčného ihriska zastavili povodne a dažde.
Ďalej sme získali sme peniaze na výstavbu mostíka pre peších. Pôvodný
projekt a plán bol na výstavbu mostíka k Ľadovni, no teraz sa bude robiť
mostík ku kostolu.
c) Žiadali sme o dotáciu na starostlivosť o vojnové hroby a bola nám pridelená
vo výške 17,57 €.

d) Starosta informoval o Protipovodňovom pláne obce č. 20/2004, ktorý je starý
a neaktuálny. Preto navrhuje, aby zasadla Komisia výstavby a zaktualizovala
ho.
Ján Gallo – navrhol zadovážiť aspoň jednu elektrocentrálu v prípade povodní
a výpadku elektriny budeme sebestační.
Slavomír Labuzík – súhlasil so zadovážením elektrocentrály alebo so
zakúpením ponorného čerpadla.
e) Starosta informoval o akcii OZ Klub historických koľajových vozidiel, ktoré
organizuje dňa 10. júla jazdu historickým vlakom z Košíc do Dobšinej. Vlak
bude stáť aj vo Vlachove, kde si cestujúci pozrú Ľadovňu a múzeum. Na
stanici bude pre nich pripravený program s malým občerstvením.
f) Starosta informoval o blížiacej sa protipožiarnej kontrole dňa 6.7.2010, pri
ktorej budú kontrolovať všetky obecné budovy.
g) Starosta prečítal list od p. Dušana Gallisa, v ktorom mu ďakoval za možnosť
vybudovať v obci multifunkčné ihrisko a tak dať šancu k rozvoju športu.
9. Interpelácia a diskusia:
1. Ing. Ľuboš Gál žiada o vysypanie jám na ul. Kpt. Jána Nálepku
2. Dušan Černaj upozornil na vytekajúcu vodu na ul. Kúpeľnej, ktorá
úplne zničila cestu a ktorá vyteká zo záhrady p. Špaleka. Navrhol
osloviť p. Leška a do jeho odvodňovacích základov ťahať rúru na
odtok tejto vody.
3. Slavomír Labuzík navrhol vyhľadať zápisnicu zo zasadnutia, keď sa
prejednávalo s p. Klementíkovou odkúpenie záhrady. Tam by mali
byť uvedené podmienky, za ktorých ona sľúbila tú záhradu predať.
4. Starosta upozornil aj na problém s odvodom vody z multifunkčného
ihriska. Navrhol to riešiť cez záhradu p. Hroncovej.
5. Dušan Elexa navrhol monitorovanie ovzdušia z Kovozinku Dobšiná.
6. Mgr. Marian Kušnier informoval o letnom čísle vlachovských novín,
ktoré už bude pripravené na tlač.
7. Ing. Slavomír Labuzík upozornil na nedostatok hydrantov v obci.
Najhoršie je to na ul. Kúpeľnej, kde nie je ani jeden. Informoval, že
podľa zákona 314/2001 by mal byť na každých 150 – 200 m aspoň 1
hydrant. Taktiež navrhol dočasne odhlásiť z poistenia príves, trambus
a áviu.
8. Dušan Černaj navrhol zistiť majiteľov ostatných pozemkov v okolí
horného rybníka.
10. Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh
na uznesenie z 28. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložila Ing. Andrea
Hajdúková.

U z n e s e n i e č. 28/2010 – OZ :
Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove:
A: Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o finančnej situácii obce po krátení príspevku štátu
z podielových daní v 1. polroku 2010.
2. Informatívnu správu o pripravenosti obce na letnú turistickú sezónu 2010
3. Situačnú správu o výstavbe multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ, o rekonštrukcii
budovy bývalého mlyna a o podaných projektoch – Verejné osvetlenie, Zberný
dvor a Mostík pre peších
4. Informatívnu správu o použití pridelených finančných prostriedkov na údržbu
pamätníka SNP – vojnového hrobu
5. žiadosť obce o pridelenie hasičského motorového vozidla
6. Informatívnu správu o kontrole vykonanej kontrolórkou obce v ZŠ s MŠ
B: Schvaľuje:
1. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vlachovo
2. Konanie remeselníckeho jarmoku 2010 spojeného s folklórnym festivalom na deň
14.8.2010
3. Rekonštrukciu lávky pre peších cez kamenný potok k evanjelickému kostolu
z finančnej podpory SAŽP – POD.
C: Súhlasí:
1. S odkúpením horného rybníka a priľahlých pozemkov od Lesov SR do majetku
obce podľa Znaleckého posudku č. 51/2010
2. so spoluprácou obce a Občianskeho združenia „Klub historických a koľajových
vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach“ pri organizovaní historickej jazdy vlakom
od Košíc cez Vlachovo po Dobšinú – dňa 10 júla 2010, bez finančného príspevku
obce
D: Nesúhlasí:
1. S pridelením finančných prostriedkov z rozpočtu obce na r. 2010 pre MO MS
a OZ Motors Team Vlachovo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
E: Ukladá:
1. Komisii výstavby, územného plánovania a životného prostredia aktualizovať
Povodňový plán záchranárskych prác obce schválený uznesením OcZ č. 20/2004OZ-35 z 10.12.2004.
2. Komisii školstva, kultúry a mládeže pripraviť rozpis programu na folklórne
slávnosti a remeselnícky jarmok.
F: Žiada:
1. Starostu obce o prípravu kúpnej zmluvy na odkúpenie horného rybníka
a priľahlých pozemkov od Lesov SR do majetku obce a o konanie vo veci
odkúpenia uvedených nehnuteľností. Odkúpenie bude realizované po stabilizácii
finančných zdrojov obce v r. 2010.
2. Ponúknuť na odpredaj Aviu RV 138 AK

G: Poveruje:
1. JUDr. Jána Klobušníka zastupovaním predsedu komisie ochrany verejného
poriadku p. Dušana Petrenka počas jeho dlhodobej PN-ky.
Návrh na uznesenie bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený
/ 5 poslanci /.

11. Záver
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 28. zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Jana Teplická

Overovatelia zápisnice:

Mária Hlaváčová ................................................
Ing. Ľuboš Gál

..................................................

Mgr. Juraj Kováč
starosta obce

