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

Zápisnica č. 5/2017
Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2017
konaného dňa 8.11.2017 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Jozef Veverica, Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Jozef Forgáč, Jana
Klubicová, Ján Podhor, Michal Krčula

Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, 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
Jána Podhora a Jozefa Forgáča.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní všetci
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Program:
1. Príprava rozpočtu na rok 2018
2. Rôzne

Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu č. 1
Príprava rozpočtu na rok 2018
Účtovníčka obce Iveta Moravčíková predložila písomne poslancom predbežný návrh rozpočtu
na rok 2018. Na základe plánovaných výdavkov a príjmov boli prebraté všetky položky
a zmenené tie, ktoré navrhovali poslanci obecného zastupiteľstva. 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. Poslanci schválili všetky navrhované položky, avšak nesúhlasili s tým, aby dotácia
pre stolnotenisový klub slúžila na občerstvenia po zápasoch a vianočné posedenie hráčov
s manželkami.
V súvislosti s poplatkom za komunálny odpad, dôjde k úprave, nakoľko obec bude za vývoz
komunálneho odpadu doplácať v roku 2017 približne 1.300 Eur. Poplatok bude zvýšený
približne o 1,- Euro, výška sa rozráta na osobu a deň. Priemerný počet kuka nádob, ktoré sú
vyvážané každé dva týždne sa pohybuje okolo 320, v letných mesiacoch o cca 50 viac. Obec
stále dotuje vývoz veľkokapacitných kontajnerov, takže poslanci navrhli, aby boli
veľkokapacitné kontajnery umiestňované len každý tretí mesiac nasledovne:
Január: 1
Apríl: 1 + 2 Vlašky, Vlachy v rámci jarného upratovania
Júl: 2
November: 2
Po ukončení 1. polroka sa urobí komplexná analýza výdavkov, kde by sa malo už odzrkadliť
aj to, že v 2. polovici tohto roka boli umiestnené nové nádoby na separovaný odpad v m.č.
Krmeš. Stále sú však v obci občania, ktorí neseparujú, ktorí majú priveľký počet vriec pri
vývozoch kuka nádob, je ťažko pochopiteľné, aby jeden človek v dome vyvážal každé dva
týždne dve plné nádoby, či iný ku kuka nádobe položil tri vrecia listov zo stromov. Takže tí,
čo poctivo separujú budú naďalej doplácať na tých, ktorí to nerobia.
Zo zatiaľ navrhovaných investičných akcií bude v roku 2018 postavený nový prístrešok pre
turistov pri moste pod železničnou stanicou, vybudovaná parkovacia plocha pred materskou
školou, predĺžený vodovod na ulici vo Vlachoch smerom k obore, opätovne bol podaný
projekt na multifunkčné ihrisko v Krmeši, ak ho v mesiaci marec 2018 nebudeme mať
schválený, bude obec toto ihrisko financovať postupne z vlastných prostriedkov. V roku 2018

sa na cintorínoch osadia lavičky, na cintoríne vo Vlachoch prebehne 2. etapa orezávania líp,
zakúpi sa nový krovinorez, bude realizovaný projekt rekonštrukcie materskej školy.
Bežné príjmy obce v roku 2018 sú navrhované približne na sumu 225 380,- Eur, výdavky na
213 892,- Eur. Po zapracovaní pripomienok bude návrh rozpočtu prepracovaný a v zákonom
stanovenej lehote vyvesený na internetovej stránke obce a na všetkých tabuliach v miestnych
častiach na pripomienkovanie občanom.
K bodu č. 2
Rôzne
Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 – presun rozpočtových prostriedkov
Výdavky:
V podprograme 4.1.1.DHZ
z položky 635 004 údržba budovy DHZ - 500,00€
na položku 632 001 energie DHZ
+ 120,00€
na položku 633 006 všeobecný materiál + 380,00€
V programu 7.1.1.Materská škola
z položky 635 006 údržba MŠ
- 900,00€
na položku 633 006 všeobecný materiál ŠJ+ 900,00€ (zakúpenie chladničky a elektrického
ohrievacieho stola)
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

Uznesenie č. 32/5/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
Hlasovanie poslancov:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.05 hod.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková

Overovatelia:
Jozef Forgáč

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

Ján Podhor

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

Ladislav Guoth, starosta obce

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

Vlachy dňa 10.11.2017

