Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch
032 13 Vlachy 126
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica č. 3/2017
Z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2017
konaného dňa 16.8.2017 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Jozef Veverica, Ján Podhor, Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková,
Michal Krčula
Neprítomní:
Jana Klubicová, Jozef Forgáč
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. Jindřich Chvojka
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Jozefa Vevericu a Michala Krčulu.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní piati
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Schválenie spolufinancovania 5% z rozpočtu obce pre projekt „Požiarna zbrojnica –
ohlásenie stavebných úprav“.
2. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 1
Schválenie spolufinancovania 5% z rozpočtu obce pre projekt „Požiarna zbrojnica –
ohlásenie stavebných úprav“.
Obec Vlachy podala na Ministerstvo vnútra SR projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v Krmeši. V zmysle podmienok výzvy a projektovej dokumentácie by sa na budove vymenila
strecha – samotný objekt, ako aj na zvonici, zateplili by sa steny a strop, drevená časť by sa
natrela, bolo by vybudované odsávanie splodín z auta, bleskozvod. Celková suma projektu je
cca 30.000 Eur, v prípade úspešnosti sa obec spolupodieľa čiastkou 5%, čo je 1.500,- Eur.
Uznesenie č. 23/3/2017
Obecné zastupiteľstvo
V súlade s výzvou číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
schvaľuje hlasmi prítomných poslancov:
Renáta Bolibruchová ZA /PROTI
Jozef Forgáč neprítomný
Ing. Dagmar Chvojková ZA /PROTI
Jana Klubicová neprítomná
Michal Krčula ZA /PROTI
Ján Podhor ZA /PROTI
Jozef Veverica ZA /PROTI
Spolufinancovanie 5%, t.j. 1.500,- Eur z rozpočtu obce pre projekt „Požiarna
zbrojnica – ohlásenie stavebných úprav“.
K bodu č. 2
a) Čerpanie rozpočtu k 31.7.2017
Poslanci obecného zastupiteľstva obdržali uvedený materiál písomne. Pripomienku mal
poslanec Ján Podhor k plneniu príjmov z dani z nehnuteľností, kde táto ešte nie je zaplatená
v sume 4.637,07 Eura, z čoho ale najväčšiu položku tvoria druhé splátky najväčších podnikov
v obci, ktoré sú splatné koncom augusta. Ostatným neplatičom budú do konca septembra
2017 poslané upomienky.
Uznesenie č. 24/3/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.7.2017
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
b) Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
V súlade s ods. 2 písmena a), § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie – presun finančných
prostriedkov nasledovne:
Výdavky:
Z podprogramu 2.3.3. Prevádzka budovy OcÚ
Z položky 635 004 údržba prevádzkových strojov

- 140,00 Eur

Do podprogramu 2.3.2. Nákup materiálu a služieb pre OcÚ
Na položku 632 003 Poštové poplatky
+ 40,00 Eur
Na položku 637 005 Špeciálne služby
+ 100,00 Eur
V programe 3.3. Správa cintorínov
Z položky 633 006 všeobecný materiál
Na položku 635 004 údržba cintorínov

- 200,00 Eur
+ 200,00 Eur

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Uznesenie č. 25/3/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
c) Informácie
-

Obec bude musieť zaviesť opatrovateľskú službu, žiadosť podá Bohuslav Hamšík.
Návrh nového VZN je vyvesený na úradnej tabuli obce.
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-

V miestnej časti Krmeš sa zriaďuje tretie miesto na separovaný odpad v uličke
pred prvou autobusovou zastávkou, kde bude umiestnených celkom 7 kontajnerov.
Jozef Veverica skonštatoval, že občania do plastov umiestňujú nestlačené fľaše
a tak sa rýchlo zapĺňajú. Počas leta je veľa odpadu tohto druhu, aj keď sa interval
zo 14 dní zmenil na 10.

-

Na cintoríne v Sokolčiach bola umiestnená a obcou financovaná informačná
tabuľa o tejto zatopenej obci.

-

Obec vypracuje projektovú dokumentáciu na predĺženie vodovodu v časti Vlachy,
na novej ulici.

-

Pripomienky k zmene cestovného autobusového poriadku treba podať do
12.9.2017

-

Deň obce – príprava

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.10 hod.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Michal Krčula

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

Jozef Veverica

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

Ladislav Guoth, starosta obce

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

Vlachy dňa 17.8.2017
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