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

Zápisnica č. 5/2015
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2015
konaného dňa 11.11.2015 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Ing. Chvojková Dagmar, Klubicová Jana,
Veverica Jozef, Krčula Michal, Podhor Ján
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková
Iveta Moravčíková
Ing. Marta Malíčková
Ing. Dušan Bruncko
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Jána Podhora a Ing. Dagmar Chvojkovú.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní
všetci poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Plnenie rozpočtu k 31.10.2015
3. Kúpna zmluva medzi Obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Liptovský Mikuláš
4. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - pozemok parcela registra C číslo 106/25,
druh trvalé trávne porasty o výmere 396 m2 – kupujúcim: Mgr. Marianovi Krúpovi
s manželkou Lenkou Krúpovou, schválenie kúpnej zmluvy
5. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - pozemok parcela registra C číslo 106/24,
druh trvalé trávne porasty o výmere 21 m2 – kupujúcim: Ing. Slávka Strenková, Jozef
Hikl, Marta Hiklová, Mgr. Marian Krúpa, Lenka Krúpová, Igor Lenčo, Katarína
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Lenčová, Pavol Krúpa, Anna Krúpová, Jaroslav Slačka, Pavel Žabka, Gabriela
Žabková, Vladimír Grieš, Jana Griešová, Ján Šury, Danka Šuryová, Štefan Svítek,
Soňa Svítková, Vladimír Grieš, Anna Griešová, Mgr. Miroslav Poleč, schválenie
kúpnej zmluvy
6. Vyhodnotenie prieskumu trhu k Dodatku č. 1 Územného plánu obce Vlachy
7. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Pred samotným rokovaním obecného zastupiteľstva dal starosta obce slovo prítomnému Ing.
Dušanovi Brunckovi, ktorý je majiteľom rodinného domu v našej obci. Rodinný dom vlastní
v časti za kaštieľom, ktorého majitelia začali s jeho oplocovaním tým, že umiestnili plot
a bránu z južnej strany, od cesty. Zaujímal sa o to, ako môžu majitelia dvoch rodinných
domov, ktoré sa nachádzajú za touto nehnuteľnosťou využívať cestu, ktorá je majetkom
majiteľov kaštieľa. V stavebnom povolení je zahrnutá povinnosť majiteľov cesty umožniť do
vystavania náhradnej komunikácie voľný prechod k uvedeným rodinným domom. Starosta
obce Ladislav Guoth potvrdil jeho slová, zároveň upresnil aj to, že súčasťou stavebného
povolenia je aj oplotenie celej stavby, ktoré zahŕňa 18 objektov, ktoré by podľa projektu mali
byť postavené. Súhlasil s Ing. Dušanom Brunckom, že doterajšie oplotenie a brána
v skutočnosti nezabránia deťom a iným osobám, aby prechádzali popri kaštieli, kde hrozí –
vzhľadom k jeho devastačnému stavu – úraz, avšak musíme rešpektovať rozhodnutie majiteľov
o postavení tejto časti oplotenia. Majiteľom rodinných domov doručili k dispozícii kľúče od
brány. Približne do konca tohto roka bude sprevádzkovaná náhradná cestná komunikácia
k týmto rodinným domom, ktorú zabezpečí obec, firma BTV Slovakia a Galia Vlachy. Ing.
Dušan Bruncko sa poďakoval za vysvetlenie a odišiel z rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce. Skonštatovala, že k 31.10.2015
zostáva v plnení uznesenie č. 13/2/2015, ostatné sú splnené.
Uznesenie č. 29/5/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 2
Plnenie rozpočtu k 31.10.2015
Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali poslanci písomne. K plneniu rozpočtu
k uvedenému obdobiu nemali žiadne pripomienky. Na otázky odpovedala účtovníčka obce
Iveta Moravčíková, starosta obce Ladislav Guoth a Mgr. Dagmar Bruncková. Týkali sa
nákladov za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, transferov
organizáciám a zložkám v obci, dotáciám CVČ, výdavkov na spolupodieľaní sa obce pri
zamestnaní 6 dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorých pracovný pomer skončil 30.9.2015,
k vyúčtovaniu dňa obce a k plateniu daní a poplatkov v roku 2015.
Uznesenie č. 30/5/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.10.2015
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3
Kúpna zmluva medzi Obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Liptovský Mikuláš
Návrh zmluvy poslanci obdržali písomne pred rokovaním obecného zastupiteľstva. V zmluve
sa Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš zaväzuje k úhrade stavby
„Rozšírenie verejného vodovodu DN – 100 HDPE v celkovej dĺžke 161 bm za sumu
12.171,60 Eura. Na základe pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku
vodovodov, kanalizácií a vodných stavieb v podmienkach kupujúceho bude uvedená suma
uhradená obci nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Splátka vo výške 6.671,60 € do 30.11.2015
Splátka vo výške 5.100,- € do 20.1.2016
Splátka vo výške 100,- € do 15.10.2017
Splátka vo výške 100,- € do 15.10.2018
Splátka vo výške 100,- € do 15.10.2019
Splátka vo výške 100,- € do 15.10.2020

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, prečo to bude uhrádzané takouto formou, dve veľké
splátky a potom po malých až do roku 2020. Starosta obce jej vysvetlil, že spoločnosť má pri
kupovaní majetku takto postavené stanovy, ktorých sa musí držať.
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M. Krčula – skonštatoval, že v takomto prípade bude uvedená stavba až do roku 2020
v majetku obce, čo mu starosta obce aj potvrdil, avšak starostlivosť o ňu bude aj naďalej
v rukách Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s. Liptovský Mikuláš, s ktorou má obec
doposiaľ veľmi dobrú spoluprácu. Financovala obci prípojku na cintorín v Krmeši (obec
financovala materiál), promtne sa stavia aj k problémom, ktoré sa v obci vyskytujú.
Uznesenie č. 31/5/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi Obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Liptovský
Mikuláš
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 4
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - pozemok parcela registra C číslo 106/25, druh
trvalé trávne porasty o výmere 396 m2 – kupujúcim: Mgr. Marianovi Krúpovi
s manželkou Lenkou Krúpovou, schválenie kúpnej zmluvy
Zámer na predaj tohto obecného majetku bol v zmysle zákona vyvesený na úradnej tabuli
a internetovej obecnej web stránke 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve. Je to
pozemok, nachádzajúci sa oproti strednej bytovky v Krmeši, vedľa ihriska. Žiadateľ o jeho
odkúpenie ho bude využívať na parkovanie vlastných vozidiel.
Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, z čoho vychádzala obec pri stanovovaní kúpnej ceny.
Starosta obce jej odpovedal, že z cenového prieskumu, ktorý bol vykonaní pred predajom
obecných pozemkov S. Guráňovi a I. Tonkovej, ktorú vtedy obecné zastupiteľstvo schválilo
vo výške 5,27 € za 1m2.
J. Podhor – nesúhlasil s uvedenou sumou, podľa neho išlo o podhodnotenú cenu. Na tomto
základe poslanci ďalej navrhli, že v prípade ďalších záujemcov o predaj pozemkov sa bude
každý predaj riešiť individuálne.
Uznesenie č. 32/5/2015
Obecné zastupiteľstvo
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
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1. Schvaľuje
Jozef Forgáč
Ing. Dagmar Chvojková
Renata Bolibruchová
Michal Krčula
Ján Podhor
Jana Klubicová
Jozef Veverica

ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA
ZA /PROTI
ZA /PROTI

predaj obecného majetku predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.
z. o majetku obcí (ďalej len „zákona“), teda schvaľuje prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pozemku parcela registra C číslo 106/25, druh
trvalé trávne porasty o výmere 396 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu
č. 36735299-147/2015 zo dňa 11. 08. 2015, vyhotoveného REALLIPTOV, s. r. o., so
sídlom Kpt. Nálepku 2027/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36735299, autorizačne
overeného Ing. Františekom Hricom dňa 12. 08. 2015, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy
ako jej oddeliteľnú súčasť (ďalej len „geometrický plán“) odčlenením od pozemku
parcela registra C číslo 106/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 516 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Katastrálneho odboru Okresného úradu
Liptovský Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy,
kupujúcemu:

Mgr. Marian Krúpa, rod. Krúpa
nar. 15.12.1975, rodné číslo 751215/7774
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Lenka Krúpová, rod. Zmečková
nar. 09.06.1984, rodné číslo 845609/7617
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

za kúpnu cenu: 5,27 Eur za 1 m2, spolu 2086,92 Eur s tým, že náklady na katastrálne
konanie a vypracovanie zmluvy uhradia kupujúci; kde dôvodom osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je: účelné využitie predmetu
prevodu, ktorý v súčasnosti nie je vôbec využívaný a vzhľadom na umiestnenie pozemku v
obci a jeho výmeru nie je predpoklad, že by obec tento pozemok akýmkoľvek spôsobom v
budúcnosti využila a preto je preto pre obec neupotrebiteľný. Je predpoklad, že nový vlastník
predmetný pozemok využije na účely parkovania vlastných motorových vozidiel, čím uvoľní
verejné parkovacie miesta pre iných vodičov. Prevodom nedôjde k obmedzeniu vlastníkov
okolitých pozemkov, keďže na pozemok, ktorý je predmetom prevodu, je prístup aj priamo z
miestnej komunikácie.
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2. Schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi Obcou Vlachy a Mgr. Marianom Krúpom a Lenkou Krúpovou
K bodu č. 5
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - pozemok parcela registra C číslo 106/24, druh
trvalé trávne porasty o výmere 21 m2 – kupujúcim: Ing. Slávka Strenková, Jozef Hikl,
Marta Hiklová, Mgr. Marian Krúpa, Lenka Krúpová, Igor Lenčo, Katarína Lenčová,
Pavol Krúpa, Anna Krúpová, Jaroslav Slačka, Pavel Žabka, Gabriela Žabková,
Vladimír Grieš, Jana Griešová, Ján Šury, Danka Šuryová, Štefan Svítek, Soňa Svítková,
Vladimír Grieš, Anna Griešová, Mgr. Miroslav Poleč, schválenie kúpnej zmluvy
Zámer na predaj tohto obecného majetku bol v zmysle zákona vyvesený na úradnej tabuli
a internetovej obecnej web stránke 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve. Je to
pozemok, nachádzajúci sa oproti strednej bytovky v Krmeši. Žiadatelia o jeho odkúpenie ho
budú využívať za účelom uloženia smetných košov pre majiteľov bytov druhej a tretej
bytovky. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k tomuto bodu rokovania pripomienky.
Uznesenie č. 33/5/2015
Obecné zastupiteľstvo
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
1. Schvaľuje
Jozef Forgáč
Ing. Dagmar Chvojková
Renata Bolibruchová
Michal Krčula
Ján Podhor
Jana Klubicová
Jozef Veverica

ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI

predaj obecného majetku predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Z.
z. o majetku obcí (ďalej len „zákona“), teda schvaľuje prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pozemku parcela registra C číslo 106/24, druh
trvalé trávne porasty o výmere 21 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu
č. 36735299-147/2015 zo dňa 11. 08. 2015, vyhotoveného REALLIPTOV, s. r. o., so
sídlom Kpt. Nálepku 2027/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36735299,
autorizačne overeného Ing. Františekom Hricom dňa 12. 08. 2015, ktorý tvorí prílohu
tejto zmluvy ako jej oddeliteľnú súčasť (ďalej len „geometrický plán“) odčlenením od
pozemku parcela registra C číslo 106/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere
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516 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Katastrálneho odboru Okresného úradu
Liptovský Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy (ďalej len „predmet prevodu“),
pre kupujúcich:

1/

Ing. Slávka Strenková, rod. Strenková
nar. 09. 05. 1966, rodné číslo 665509/6272
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

2/

Jozef Hikl, rod. Hikl
nar. 09. 03. 1953, rodné číslo 530309/130
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Marta Hiklová, rod. Trnovská
nar. 09. 08. 1957, rodné číslo 575809/6630
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

3/

Mgr. Marian Krúpa, rod. Krúpa
nar. 15. 12. 1975, rodné číslo 751215/7774
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Lenka Krúpová, rod. Zmečková
nar. 09. 06. 1984, rodné číslo 845609/7617
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

4/

Igor Lenčo, rod. Lenčo
nar. 01. 11. 1969, rodné číslo 691101/7751
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Katarína Lenčová, rod. Hajasová
nar. 23. 06. 1968, rodné číslo 685623/6794
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

5/

Pavol Krúpa, rod. Krúpa
nar. 29. 03. 1953, rodné číslo 530329/134
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Anna Krúpová, rod. Špircová
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nar. 24. 08. 1953, rodné číslo 535824/270
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
6/

Jaroslav Slačka, rod. Slačka
nar. 08. 05. 1961, rodné číslo 610508/6867
Vlachy – Krmeš 270, 032 13 Vlašky
štátny občania SR

7/

Pavel Žabka, rod. Žabka
nar. 01. 11. 1970, rodné číslo 701101/7761
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Gabriela Žabková, rod. Lettiová
nar. 04. 08. 1970, rodné číslo 705804/8778
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

8/

Vladimír Grieš, rod. Grieš
nar. 17. 11. 1960, rodné číslo 601117/6534
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Jana Griešová, rod. Ošková
nar. 24. 06. 1962, rodné číslo 625624/615
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

9/

Ján Šury, rod. Šury
nar. 04. 01. 1964, rodné číslo 640104/6564
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Danka Šuryová, rod. Hazuchová
nar. 17. 09. 1966, rodné číslo 665917/6524
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

10/

Štefan Svítek, rod. Svítek
nar. 12. 09. 1953, rodné číslo 530912/143
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
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Soňa Svítková, rod. Gálfyová
nar. 24. 07. 1956, rodné číslo 565724/6958
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
11/

Vladimír Grieš, rod. Grieš
nar. 13. 05. 1954, rodné číslo 540513/2271
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR
a manželka
Anna Griešová, rod. Glembová
nar. 09. 03. 1958, rodné číslo 585309/6997
Vlachy – Krmeš 271, 032 13 Vlašky
štátny občan SR

12/

Mgr. Miroslav Poleč, rod. Poleč
nar. 07. 01. 1977, rodné číslo 770107/7747
Vlachy – Krmeš 274, 032 13 Vlachy
štátny občan SR

za kúpnu cenu 5,27 Eur za 1 m2, spolu 110,67 Eur.
Dôvodom osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona je účelné využitie predmetu
prevodu. Ten v súčasnosti nie je využívaný, pričom noví vlastníci, ktorí sú vlastníkmi bytov v
bytových domoch súpisné číslo 270 a 271, by predmet prevodu využili za účelom uloženia
smetných košov. Takýmto spôsobom by obec naplnila jednu zo svojich úloh a to realizáciu
odpadového hospodárstva v obci v prospech väčšieho počtu svojich obyvateľov. Predaj
predmetu prevodu je z uvedených dôvodov v súlade s verejným záujmom.
2. Schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi Obcou Vlachy a Ing. Slávkou Strenkovou, Jozefom Hiklom, Martou
Hiklovou, Mgr. Marianom Krúpom, Lenkou Krúpovou, Igorom Lenčom, Katarínou
Lenčovou, Pavlom Krúpom, Annou Krúpovou, Jaroslavom Slačkom, Pavlom Žabkom,
Gabrielou Žabkovou, Vladimírom Griešom, Janou Griešovou, Jánom Šurym, Dankou
Šuryovou, Štefan Svítkom, Soňa Svítkovou, Vladimírom Griešom, Annou Griešovou, Mgr.
Miroslav Polečom
K bodu č. 6
Vyhodnotenie prieskumu trhu k Dodatku č. 1 Územného plánu obce Vlachy
Vyhodnotenie prieskumu vykonal poslanec Michal Krčula, ako člen komisie. Skonštatoval, že
do súťaže sa celkom zapojilo 5 záujemcov, a to za obstarávateľa traja:
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Ing. Arch. Tatiana Gézeová (jej cenová ponuka 3.000,-€)
Ing. Arch. Emil Hudeček (jeho cenová ponuka 3.680,-€)
Ing. Arch. Alica Dudová – Stanová (jej cenová ponuka 2.900,- €)
Za spracovateľa dvaja:
Ing. Arch. Eva Mačáková (jej cenová ponuka 2.550,- €)
Ing. Arch. Anna Gočová (jej cenová ponuka 2.400,- €)
Nakoľko hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena, poslanci obecného zastupiteľstva
schválili za obstarávateľa Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Vlachy Ing. Arch. Alicu
Dudovú – Stanovu a za spracovateľa Ing. Arch. Annu Gočovú.
Uznesenie č. 34/5/2015
Obecné zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
Vyhodnotenie prieskumu trhu k Dodatku č. 1 Územného plánu obce Vlachy
2. Schvaľuje
a) Za obstarávateľa Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Vlachy Ing. Arch. Alicu
Dudovú – Stanovú
b) Za spracovateľa Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Vlachy Ing. Arch. Annu
Gočovú
3. Určuje
Vlastníkom pozemkov, ktoré budú predmetom obstarávania a prerokovávania
Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Vlachy úhradu na náklady za jeho spracovanie
vo výške 0,10 € za 1 m2 pozemku
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7
Rôzne
Iveta Moravčíková – písomne predložila prítomným poslancom prvotný návrh rozpočtu obce
na rok 2016. Stručne vysvetlila jednotlivé navrhované položky. V roku 2016 dôjde k zvýšeniu
poplatku za odvoz komunálneho odpadu, v zmysle nového zákona o odpadoch, na základe
ktorého obec, pri stanovovaní výšky poplatku za komunálny odpad, vychádza zo skutočných
nákladov za jeho vývoz a uloženie. Nakoľko rok 2015 ešte nie je ukončený, pre výpočet
sadzby za komunálny odpad na budúci rok sme vychádzali z roku 2014. Po prepočítaní
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nákladov na vývoz komunálneho odpadu z domácností, vychádza sadzba pre jedného občana
a majiteľa nehnuteľnosti na 13,60- € v roku 2016. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli
sumu upraviť na 13,- €, nakoľko priamo úmerne dôjde aj k zvýšeniu súm pre podnikateľov
a právnické osoby.
Mgr. Dagmar Bruncková – navrhla, okrem zákonných úľav, nasledovné úľavy pre občanov
našej obce:


50% študenti ZŠ, SŠ, VŠ, ktorí nedochádzajú denne do škôl z miesta svojho
trvalého pobytu (doložia doklad o návšteve školy – typ ubytovania nie je
rozhodujúci)
 100% pre občanov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí (viac ako 1 rok)
(doložia oni alebo člen domácnosti, kde ma takýto občan trvalý pobyt čestné
prehlásenie o tom, že sa dlhodobo, viac ako rok zdržiava v zahraničí, kde žije
a pracuje, resp. študuje)
S uvedenými návrhmi poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili a budú zapracované do
návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
Ladislav Guoth – podal informáciu o tom, ktoré organizácie, či združenia, zložky a kluby
si podali žiadosti o dotácie a finančné príspevky na činnosť z rozpočtu obce v roku 2016. Boli
to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Materská škola Vlachy
DHZ Krmeš – Vlachy
RKC Liptovský Michal, Vlašky
Futbalový klub Liptovské Vlachy
Stolnotenisový oddiel Vlachy
Obecná knižnica Vlachy
ECAV a.v. Partizánska Ľupča, filiálka Krmeš
Ochotnícka divadelná skupina Havránok

Výška týchto príspevkov bude zahrnutá a upravená v procese schvaľovania rozpočtu obce pre
rok 2016.
Mgr. Dagmar Bruncková - predložila poslancom aj cenovú ponuku na tlač obecných novín
a periodicitu ich vydávania. Na tomto základe poslanci rozhodli, že noviny budú od roku
2016 vychádzať 2x ročne v rozšírenom vydaní a to v mesiacoch marec-apríl a októbernovember a to v plnej farbe. Cena za jednu tlač sa pohybuje v rozsahu 214,45 € s DPH (8
strán), 363,43 € s DPH (12 strán) a 469,42 € s DPH 16 strán.
Ladislav Guoth – podal nasledovné informácie a návrhy:


MAS-ka: v združení je zapojených 7 obcí, od roku 2016 – 2020 by malo byť
prerozdelených cca 2,8 mil. €, z toho 50% pre obce a 50% pre súkromníkov
a združenia. Výška príspevku pre jednotlivé obce bude vychádzať z počtu obyvateľov,
pričom najväčšia obec Liptovské Sliače nebude požadovať toto plnenie. Starosta
predložil návrh, aby sa z týchto prostriedkov financovala rekonštrukcia kultúrneho
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domu vo Vlaškách na multifunkčný objekt s celoročným vnútorným, aj vonkajším
využitím.


Bežné opravy a práce (niektoré sú zahájené, iné budú realizované postupne):
 Oprava fasády a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Krmeši
 Dobudovanie sociálnych zariadení v športovej miestnosti
 Preloženie miestneho rozhlasu k materskej škole
 Zriadenie vodomernej šachty na cintoríne v Krmeši
 Orezávanie stromov a úprava okolia plotu na cintoríne vo Vlachoch
 Zokruhovanie cesty pri kaštieli pre potreby rodínm byvajúcich za ním
 Osadenie informačných tabúľ na cintoríne vo Vlachoch a Vlaškách, na
všetkých cintorínoch osadiť po jednej lavičke
 Uzatvorenie kanalizačných otvorov v Krmeši
 Ukončenie úpravy javiska v kultúrnom dome vo Vlachoch
 Výmena a doplnenie dopravných značiek v obci
 Prebieha orezávanie stromov a porastov popri potoku Kľačianka v m.č. Krmeš
 Firma Slovekom požiadala o odpredaj druhej polovice skladu
 Riešenie správcovstva v bývalej obecnej bytovke s účasťou obce
 1. Ročných bežeckých pretekov – máj 2016



Investičné akcie (návrhy):
 Predĺženia elektrického osvetlenia, projekt pre Vlašky, realizácia Vlachy
 Detské ihrisko pri Jednote v Krmeši
 Technické vylepšenie fotovoltaickej elektrárne
 Cesta za p. Feketíkovou vo Vlachoch a Ďurišovcami v Krmeši
 Územný plán obce Vlachy – dodatok č. 1
 Projekt revitalizácie okolia kultúrneho domu Vlachy
PPA projekty:





Protipovodňové opatrenia kultúrny dom Krmeš
Zníženie energetickej náročnosti kultúrny dom Krmeš a materskej školy
Protipovodňové opatrenia tok Hájsky
Kováčska vyhňa Vlachy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.50 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺžke 2 hod. 20
min.
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Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Ján Podhor
Ing. Dagmar Chvojková

Ladislav Guoth

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

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

Vlachy dňa 13.11.2015
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