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

Zápisnica č. 2/2016
zo II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2016
konaného dňa 9.3.2016 o 18.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Veverica Jozef, Krčula Michal, Podhor Ján
Ospravedlnená:
Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková
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. Kontrola plnenia uznesení
2. Čerpanie rozpočtu k 31.1.2016
3. Schválenie predloženie žiadosti o NFP pre kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6,
zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov na realizáciu projektu
„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy“
4. Schválenie dotácie pre CVČ – Mesto Liptovský Mikuláš
5. Schválenie dotácie pre Futbalový klub Liptovské Vlachy
6. Žiadosť o úpravu prístupovej cesty – Marian Ďuriš
7. Rôzne
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení pripravila poslancom obecného zastupiteľstva písomne hlavná
kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková. Všetky uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 5/2/2016
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Čerpanie rozpočtu k 31.1.2016
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali prehľad čerpania rozpočtu k 31.1.2016 písomne.
Ján Podhor – zaujímalo ho percentuálne plnenie výnosu dane z príjmov v roku 2015.
Nakoľko na zasadnutí obecného zastupiteľstva nebola prítomná účtovníčka obce, odpoveď
bude predmetom rokovania ďalšieho obecného zastupiteľstva.
Ostatní poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 6/2/2016
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.1.2016
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 3
Schválenie predloženie žiadosti o NFP pre kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6,
zameranie Zníženie energetickej náročnosti verejných budov na realizáciu projektu
„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy“
Projekt, ktorý bol pre túto stavbu vypracovaný v roku 2011 nezodpovedá súčasným
požiadavkám, nakoľko za uplynulé obdobie sa zmenili zákony, tepelné normy, jedna z nových
podmienok je napr. povinnosť zriadenia fotovoltaickej elektrárne, centrálne vykurovanie,
dôjde k zmene stavby v stavebnom povolení a pod. Na tomto základe bol, v zmysle týchto
zmien, spracovaný nový projekt, ktorý predpokladá rekonštrukciu materskej školy v tejto
oblasti vo výške 111 850,- Eur. Obec je povinná, pri úspešnom výsledku, uhradiť 5% podiel,
čo činí sumu 5600,- Eur bez DPH.
Poslanci nemali k tomuto bodu rokovania žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 7/2/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP pre kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zameranie Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov na realizáciu projektu „Zníženie energetickej
náročnosti objektu materskej školy“. Výška maximálneho celkového spolufinancovania
projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy“ zo strany obce
Vlachy z celkových oprávnených výdavkov je 5.600,- € bez DPH.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Schválenie dotácie pre CVČ – Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo obec Vlachy o dotáciu pre deti, ktoré navštevujú centrum
voľného času. Doteraz sa jednalo o 62,- Eur na jedno dieťa vo veku od 5-15 rokov, v tomto
roku Mesto Liptovský Mikuláš, ako zriaďovateľ centra voľného času požiadalo o dotáciu vo
výške 70,- Eur na tri deti z našej obce, ktoré navštevujú krúžky v centre. Poslanci s uvedenou
výškou sumy súhlasili.
Uznesenie č. 8/2/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje

3

a) Dotáciu pre CVČ – Mesto Liptovský Mikuláš vo výške 210,- Eur
b) Zmluvu č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016

Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5
Schválenie dotácie pre Futbalový klub Liptovské Vlachy
Predseda Futbalového klubu Liptovské Vlachy požiadal obec Vlachy o dotáciu na chod
futbalového klubu pre rok 2016 vo výške 3.000,- Eur. Futbalisti našej obce ašpirujú na postup,
v súťaži dosahujú výborné výsledky, poslanci obecného zastupiteľstva nemali k požadovanej
výške dotácie žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 9/2/2016
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
a) Dotáciu pre Futbalový klub Liptovské Vlachy vo výške 3.000,- Eur
b) Zmluvu č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Žiadosť o úpravu prístupovej cesty – Marian Ďuriš
Obec Vlachy obdržala žiadosť pána Mariana Ďuriša o úpravu prístupovej cesty k jeho domu,
ktorá bola zničená ťažkou hasičskou technikou pri požiari susednej nehnuteľnosti. Poslanci
obecného zastupiteľstva s požiadavkou na úpravu do pôvodného stavu súhlasili, nakoľko si to
žiadateľ predtým upravoval svojpomocne. Dohodli sa, že sa stretnú na mieste vo štvrtok
17.3.2016 o 16.30 hod. a spoločne určia postup a formu opravy.
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K bodu č. 7
Rôzne
1. Kováčska vyhňa – nie je možné požiadať o dotáciu na jej rekonštrukciu, nakoľko
pozemok pod ňou nie je vysporiadaný a má veľa vlastníkov, z ktorých mnohí už
nežijú.
2. Kniha o obci – dotlač pri 100 ks by stála 1.800,- Eur, pri 500 ks 2.800 Eur.
V súčasnosti dotlač neplánujeme.
3. Obecný vozík – veľmi zničený, neopraviteľný, odhlásený z evidencie, nefunkčná
nosná konštrukcia s nulovou hodnotou.
Záujem oň prejavil pán Ivan Hlavatý ml., poslanci jeho žiadosti o odkúpenie vyhoveli.

Uznesenie č. 10/2/2016
Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
odpredaj nepoužiteľného drobného majetku obce – prívesný vozík značky THULE Ivanovi
Hlavatému za sumu 150,- Eur
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
4. Najbližšie kultúrne a športové akcie v obci:
- 14.5.2016 – 1. Ročník bežeckých pretekov O putovný pohár starostu obce
- 27.8.2016 – Deň obce
5. Zmena v cestovnom poriadku železníc – bude prílohou Vlachanských novín, ktoré
vyjdú pred Veľkou nocou.
Ján Podhor – pripravuje sa projekt ozvučenia železničnej stanice v našej obci
6. Dodatok č. 1 k územnému plánu – finančný príspevok zaslali všetci, čo podali žiadosť
o jeho spracovanie.
7. Voľby do NR SR – informáciu prítomným poslanom podala zapisovateľka okrskovej
volebnej komisie Mgr. Dagmar Bruncková. Z 508 voličov, zapísaných v zozname
voličov sa volieb zúčastnilo 347. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku bolo 346, 3
hlasy neboli platné.
8.
Poradie, podľa počtu hlasov jednotlivých politických strán:
1. SMER – sociálna demokracia
97
2. Slovenská národná strana
65
3. Sloboda a Solidarita
40
4. OĽANO-NOVA
35
5. SME RODINA – Boris Kollár
35
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6. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
7. SIEŤ
8. KDH
9. MOST – HÍD
10. Komunistická strana Slovenska
11. Strana TIP
12. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
13. VZDOR – strana práce
14. SDKÚ – DS
15. Slovenská občianska koalícia

24
16
15
7
3
2
1
1
1
1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.05 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 1 hod.05
min.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Michal Krčula

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

Jozef Veverica

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 11.3.2016
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