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

Zápisnica č. 6/2016
Zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2016
konaného dňa 9.11.2016 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Veverica Jozef, Krčula Michal, Ing. Dagmar Chvojková, Klubicová Jana, Renáta
Bolibruchová
Neprítomní:
Ján Podhor, Jozef Forgáč – osp.
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. Marta Malíčková, Iveta Moravčíková, Róbert Klubica
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Michala Krčulu a Jozefa Vevericu.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní piati
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
2. Kúpna zmluva medzi Obcou Vlachy a Tiborom Feketíkom, ktorej predmetom prevodu
je obecný sklad, s.č. 355, postavený na parcele č. KN-C 95/9, zapísaný na LV č. 799
3. Príprava rozpočtu na rok 2017
4. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 1
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu prijatých uznesení previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková. Žiadne
z prijatých uznesení neukladalo plnenie termínovaných úloh.
Uznesenie č. 30/6/2016
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu prijatých uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Kúpna zmluva medzi Obcou Vlachy a Tiborom Feketíkom, ktorej predmetom prevodu
je obecný sklad, s.č. 355, postavený na parcele č. KN-C 95/9, zapísaný na LV č. 799
Predmetom rokovania tohto bodu programu je prevod vlastníckeho práva a schválenie kúpnej
zmluvy medzi Obcou Vlachy a Tiborom Feketíkom, ktorej predmetom prevodu je obecný
sklad, s.č. 355, postavený na parcele č. KN-C 95/9, zapísaný na LV č. 799
Uznesenie č. 31/6/2016
Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Renáta Bolibruchová
Jozef Forgáč
Ing. Dagmar Chvojková
Jana Klubicová
Michal Krčula
Ján Podhor
Jozef Veverica

ZA /PROTI
neprítomný
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
neprítomný
ZA /PROTI
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v zmysle zámeru zverejneného dňa 23.6.2016 na úradnej tabuli obce a dňa 23.6.2016 na
internetovej stránke obce prevod obecného majetku priamym predajom podľa § 9a ods. 8
písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, teda schvaľuje
 kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe Obecného
skladu súpisné číslo 355 postavenej na pozemku parc. č. 95/9, ktorá je vedená na liste
vlastníctva č. 799 pre katastrálne územie Vlachy pre:
 Tibor Feketík, rod. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 s kúpnou cenou rovnajúcou sa všeobecnej hodnote majetku obce určenej znaleckým
posudkom č. 229/2015 Ing. Mileny Hamackovej vo výške 9 000,00 Eur
 pričom dôvod osobitného zreteľa spočíva v dlhodobom užívaní majetku.
K bodu č. 3
Príprava rozpočtu na rok 2017
Účtovníčka obce Iveta Moravčíková predložila písomne poslancom predbežný návrh rozpočtu
na rok 2017. Na základe plánovaných výdavkov a príjmov boli prebraté všetky položky
a zmenené tie, ktoré navrhovali poslanci obecného zastupiteľstva. Zákonne sa od 1.1.2017
zvyšujú mzdy pracovníkov obce o 4%, ďalšie 2% od júla 2017. Rovnako sa upravuje plat
starostu obce po zverejnení priemernej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve za rok
2016. Zo zložiek a organizácií, ktoré pôsobia na území našej obce si podali žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce tieto:
DHZ Krmeš – Vlachy
Stolnotenisový klub Vlachy
Futbalový klub Liptovské Vlachy
Spevokol RKC
Ochotnícka divadelná skupina Havránok
Materská škola a školská jedáleň Vlachy
Obecná knižnica
Rímsko-katolícky farský úrad Liptovský Michal
Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča
O dotáciu požiadali aj CVČ, ktorých zriaďovateľmi sú mestá Liptovský Mikuláš a Liptovský
Hrádok.
V súvislosti s poplatkom za komunálny odpad, v roku 2017 poslanci jeho úpravu
nenavrhovali. Príjem je približne vyrovnaný s výdajom, avšak poslanci opätovne poukazovali
na občanov, ktorí ignorujú separovanie odpadu a bez problémov naďalej pri vývoze
komunálneho odpadu prikladajú ku kuka nádobám aj vrecia s plastovými fľašami, či sklom.
Starosta obce navrhol zriadiť ďalšie odberné miesto na separovaný zber v m.č. Krmeš, aby tak
bolo umožnené separovať aj občanom, pre ktorých sú doterajšie zberné nádoby umiestnené
priďaleko. Nové nádoby sa pokúsi obec zabezpečiť so združením Ekológ. Bežné príjmy obce
v roku 2017 sú navrhované približne na sumu 214 996,- Eur, výdavky na 206 199,- Eur. Po
zapracovaní pripomienok bude návrh rozpočtu prepracovaný a v zákonom stanovenej lehote
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vyvesený na internetovej stránke obce a na všetkých tabuliach v miestnych častiach na
pripomienkovanie občanom.

K bodu č. 4
Rôzne
Mgr. Dagmar Bruncková – podala prítomným poslancom nasledovné informácie:
 Daň z nehnuteľnosti – neuhradená suma 151,29 Eur, komunálny odpad 139,39 Eur.
Neplatičom boli zaslané dve upomienky v mesiaci júl a september 2016, niektorí boli
kontaktovaní aj telefonicky.
 Zákon o Governmente – účinnosť zákona je pre technické nedostatky odložená. Podľa
pokynov, zaslaných na obce, ku dňu konania obecného zastupiteľstva platné znenie
zákona vo vzťahu k samospráve miest a obcí neprikazuje žiadne povinné riešenie
špecializovaných systémov elektronických služieb. Toto bude zmenené až keď sa
odstránia všetky prekážky, ktoré dnes neumožňujú tento zákon aplikovať v praxi.
 Poplatok za rozvoj – môže obec ustanoviť na svojom území vo všeobecne - záväznom
nariadení obce. Jeho predmetom je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané
právoplatné stavebné povolenie. Predmetom poplatku nie je drobná stavba a prístavba
s výmerou podlahovej plochy do 25 m2, stavba rodinného domu s výmerou podlahovej
plochy do 150 m2, stavby na sociálne a zdravotnícke účely, školy a školské zariadenia,
stavby, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov cirkví a spoločností
registrovaných štátom, stavby na obranu štátu, múzeá, knižnice. Poplatková povinnosť
vzniká dňom právoplatného stavebného povolenia, sadzba poplatku za rozvoj je od
10-35 Eur za každý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Sadzbu poplatku za
rozvoj môže obec ustanoviť alebo zmeniť všeobecne záväzným nariadením iba k 1.
januáru kalendárneho roka. Po porade s poslancami obecného zastupiteľstva obec pre
rok 2017 tento poplatok stanovovať nebude.
Ladislav Guoth – v budúcom roku obec plánuje rozšíriť verejné osvetlenie v m.č. Vlašky za J.
Slavkovským, v m.č. Vlachy za p. E. Feketíkovou a zrekonštruovať verejné osvetlenie okolo
bytoviek vo Vlachoch. Zrealizované budú revízie elektriky a hasiacich prístrojov vo všetkých
obecných objektoch, budú zakúpené ďalšie hasiace prístroje do športovej miestnosti a budovy
kultúrneho domu v Krmeši. Revízia plynového zariadenia je vykonávaná každoročne. Vo
Vlaškách na hasiacej zbrojnici bude prevedený náter strechy a výmena okna, opravená bude
cesta na železničnú stanicu, zakúpené nové záchytné siete pre futbal, zrekonštruované
sociálne zariadenia v športovej budove, odvodní sa plocha za futbalovým ihriskom, budú
vynovené informačné tabule na vstupe do obce. Z podaných projektov v roku 2016 ku dňu
konania obecného zastupiteľstva nemá obec žiadne potvrdené výsledky.
Pripomienky k zmene harmonogramu autobusových spojov neboli akceptované.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.25 hod.
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 1 hod. 55
min.

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková

Overovatelia:
Michal Krčula

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

Jozef Veverica

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

Ladislav Guoth, starosta obce

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

Vlachy dňa 14.11.2016
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