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

Zápisnica č. 2/2015
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2015
konaného dňa 14.5.2015 o 17.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Ing. Chvojková Dagmar, Krčula Michal, Podhor Ján,
Veverica Jozef
Ospravedlnená: 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 Ing.
Dagmar Chvojkovú a Renátu Bolibruchovú.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní šiesti
poslanci.
Program:
1. Plnenie rozpočtu k 31.3.2015
2. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č.
1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2014
4. Žiadosť Mgr. Mariana Krúpu o predaj obecného pozemku
5. Poverenie starostu obce na zabezpečenie rozšírenia Územného plánu obce o Dodatok č. 1
6. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č.1
Plnenie rozpočtu k 31.3.2015
Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali poslanci písomne. K plneniu rozpočtu k uvedenému
obdobiu nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 9/2/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.3.2015
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č.2
Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
Prvý protest prokurátora k uvedenému VZN obdržala obec ku koncu roka 2014 od prokurátorky
okresnej prokuratúry JUDr. Viery Binkovej. Uvedené VZN sme prepracovali v zmysle jej odporúčaní
a dali poslancom na schválenie v mesiaci marec 2015. V mesiaci apríl sme dostali k tomuto všeobecne
záväznému nariadeniu ďalší protest, tentokrát od prokurátora Mgr. Petra Volkovicsa. Nakoľko jeho
pripomienky sú nám také nepochopiteľné a nevedia si s nimi poradiť ani ďalšie obce, pomoc pri jeho
prepracovaní nám prisľúbil primátor Liptovského Mikuláša, ktorý dal uvedené nariadenie spracovať
osobám s právnickým vzdelaním. Poslanci obecného zastupiteľstva protestu prokurátora vyhoveli
a napadnuté VZN zrušili. Nové nariadenie bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
v mesiaci jún 2015.
Uznesenie č. 10/2/2015
Obecné zastupiteľstvo
a) Vyhovuje
Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 1/2015 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
a) Ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Vlachy
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
2

K bodu č.3
Rozpočtové opatrenie č. 7/2014
Poslanci dostali uvedený materiál spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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 sa obecnému
zastupiteľstvu predložil na vedomie.
Zmena rozpočtu na rok 2014:
Povolený presun rozpočtových prostriedkov starostom v zmysle článku 21 ost. 1 pís. a) VZN č.
10/2010
Výdavková časť:
Presun v podprograme 1.3. Účtovníctvo a výkazníctvo
637035 daň z príjmov
+ 1€
Presun v podprograme 2.3.1. Zamestnanci OcÚ
611 plat pracovníčka OcÚ
+ 465€
621 a 625 odvody do ZP a S
+ 244€
631001 cestovné náhrady
- 150€
637004 ekonomické služby
- 500€
637027 odmeny na dohodu
- 94€
Presun v podprograme 2.3.2. Nákup materiálu a služieb pre OcÚ
632003 telefón
- 72€
633006 všeobecný materiál
+ 92€
633009 knihy a odborné publikácie
- 119€
637004údržba softvéru
+ 70€
637005 špeciálne služby
- 58€
637023 kolkové známky
+ 58€
Presun v podprograme 3.2.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvá
611 plat VPP
- 13€
637014 stravovanie VPP
+ 13€
Presun v podprograme 4.1.1. Ochrana pred požiarmi
634001 palivo, mazivo DHZ
- 90€
637015 poistenie - osoby DHZ
+ 90€
Presun v podprograme 4.2.1. Civilna ochrana
637027 odmeny CO

+ 25€

Presun v podprograme 4.3.1. Verejné osvetlenie
632001 energia VO Vlachy
+ 800€
635004 údržba VO
+ 61€
637027 odmeny VO
- 61€
Presun v podprograme 7.1.1. Materská škola
611 mzdy MŠ
621 a 625 odvody do ZP a SP
632001 energie MŠ
633010 pracovná obuv
635002 údržba výp. techniky MŠ

- 299€
+ 168€
- 120€
+ 42€
+ 32€
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635006 údržba budovy MŠ
637027 odmeny na dohodu

- 360€
+ 99€

Presun v podprograme 7.2.1.Stravovanie v jedálňach predškolského zariadenia
611 mzdy ŠJ
+ 728€
621 625 odvody do ZP a SP
+ 63€
633006 všeobecný materiál
- 63€
635004 údržba prev.strojov
- 150€
Presun v podprograme 9.3.1.Kultúrne podujatia, slávnosti, oslavy
633016 reprezentačné
- 45€
Presun v podprograme 10.1.Bežné transfery
642002 BT CVČ
642002 BT stavebný úrad

- 1245€
+ 45€

Uznesenie č. 11/2/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 7/2014
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Žiadosť Mgr. Mariana Krúpu o predaj obecného pozemku
Obec Vlachy obdržala od Mgr. Mariána Krúpu žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C č.p. 106/2 v k.ú.
106/2. Uvedený žiadateľ sa ako bývalý občan našej obce sťahuje späť aj s rodinou a predmetný
pozemok by využil na postavenie altánku a prístrešku pre potreby svojej rodiny. Ide o pozemok pred
bytovkami v Krmeši, približne o rozlohe 500 m 2 – tam, kde sú umiestnené kontajnery, od majiteľa
pozemku I. Lenča po J. Šuryho. Pozemok bude treba zamerať, všetky poplatky s predajom by znášal
žiadateľ o odkúpenie.
Poslanci s uvedenou žiadosťou súhlasili, obecný úrad bude v jeho predaji postupovať v zmysle
platných právnych predpisov.
Uznesenie č. 12/2/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Mariána Krúpu o predaj obecného pozemku

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 5
Poverenie starostu obce na zabezpečenie rozšírenia Územného plánu obce o Dodatok č. 1
Na základe došlých žiadostí vlastníkov pozemkov na schválenie dodatku k územnému plánu obecné
zastupiteľstvo poverilo starostu obce na zabezpečenie jeho rozšírenia. Náklady na realizáciu dodatku
budú znášať žiadatelia s tým, že obec sa pokúsi získať finančnú podporu z ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja.
Uznesenie č. 13/2/2015
Obecné zastupiteľstvo
Poveruje starostu obce
V zmysle platných zákonných noriem zabezpečiť rozšírenie Územného plánu obce Vlachy o Dodatok
č. 1 v lokalitách:
1. K.ú. Vlachy, Vlašky
- BTV Slovakia
2. K.ú Sokolče
- Ryos s.r.o. Žilina
3. K.ú. Vlašky
- Ľubomír Dvorský
4. K.ú Vlachy
- Mgr. Martina Oravcová
5. K.ú. Krmeš
- Obec Vlachy

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Rôzne
1. Rozšírenie obecného vodovodu za p. Feketíkovou Vlachy – stavba skolaudovaná 30.4.2015.
Obec v jej odpredaji LVS a.s. Liptovský Mikuláš bude postupovať v zmysle platných
právnych predpisov.
2. Odpredaj ½ skladu pre firmu Slovekon Vlachy – v konaní.
3. Dopravné značenie – v m.č. Vlašky budú od požiarnej zbrojnice po cintorín umiestnené dve
dopravné značky na zníženie rýchlosti, vzhľadom k nedodržiavaniu povolenej rýchlosti v obci
mnohými návštevníkmi obce a z dôvodu lokality, kde žije resp. sa rekreuje veľa detí.
4. Divadelná opona v kultúrnom dome Vlachy – obci sa podarilo získať sponzorské financie na
dovybavenie javiska v tomto kultúrnom dome kvalitnou oponou, vrátane jej elektronického
ovládania v celkovej sume cca 2200,- Eur.
5. Nové požiarne hydranty – boli osadené 1 ks v starej časti Krmeša a 1 ks pri bývalej
železničnej stanici vo Vlaškách
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6. Slovenský pozemkový fond – pozemky, ktoré obec potrebuje buď na výstavbu alebo na
realizáciu projektov, dostane od SPF zdarma. Ide o parcely vo Vlachoch (nová ulica za p.
Feketíkovou po ochranné pásmo diaľnic), pri obchode v Krmeši a pod autobusovou zastávkou
a v jej okolí vo Vlachoch.
7. ŽSR – plánuje sa stretnutie s generálnym riaditeľom ohľadne ozvučenia na železničnej stanici
vo Vlachoch.
8. Národná diaľničná spoločnosť – prejavili sme záujem o zvodidlá z diaľnice, ktoré menia,
avšak nie je ich možné získať bezplatne, ale len zapojením sa do verejnej súťaže a o najvyššiu
cenu za tento prebytočný materiál.
9. Bytovka Vlachy – v súčasnosti sa pripravuje pre nájomcov a vlastníkov zmluva o vecnom
bremene na príjazdovú časť pozemku ku vchodu, aby v budúcnosti nebol problém pre
majiteľov bytov si vybaviť úver a založiť svoje byty k nemu. Zmluvu pripravuje Slovenský
vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica. Zároveň o predĺženie nájmu obecného bytu
prejavila záujem Božena Moravčíková.
10. Problematika predaja súkromného domu Ing. Mariána Kruppu občanom rómskej národnosti –
nakoľko je daný stav pravdepodobne dôsledkom osobných vzťahov občanov Ivana Hlavatého
st. a Ing. Mariána Kruppu, obec mala záujem sa s obidvomi o skutočnosti porozprávať, avšak
pre nezáujem Ivana Hlavatého st. k spoločnému stretnutiu nedošlo, ani napriek tomu, že
poslanci mu následne doručili podpísaný list s prosbou, aby sa tak stalo. K dnešnému dňu teda
nevieme, v akom stave je avizovaný predaj.
11. Rokovanie vlády v Ružomberku – mesiac máj 2015, obec dáva požiadavku na dotáciu na
výstavbu detského ihriska v Krmeši a na výmenu elektrického vykurovania v materskej škole
(akumulačky).
12. Energetický audit obce – ponuka od firmy IKF Poprad, ktorá sa zúčastní energetickej burzy
s cieľom dosiahnutia čo najnižšej ceny elektrickej energie pre svojich klientov. V prípade
úspešnej realizácie, zisk, ušetrený za platby elektrickej energie obce sa rozdeľuje v pomere
30% firma, 70% obec. Rokovanie prebieha.
13. Europrojekty – pripravujeme podklady na vybudovanie chodníka od železničnej stanice ku po
odbočku ku bytovkám v Krmeši, v projekte je zahrnutý chodník, okresná zeleň, stromčeky
a lavičky. Okrem toho je spracovaná štúdia na rekonštrukciu autobusovej zastávky
s plánovaným dvojitým využitím, ako autobusová zastávka z jednej strany a tribúna na
poriadanie podujatí zo strany smerom ku kultúrnemu domu.
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.31 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v celkovej dĺžke 1 hod. a 31
minút.

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Ing. Dagmar Chvojková

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

Renáta Bolibruchová

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 14.5.2015
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