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

Zápisnica č. 4/2015
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2015
konaného dňa 16.9.2015 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Ing. Chvojková Dagmar, Klubicová Jana,
Veverica Jozef – od bodu „č.1“, Krčula Michal – od bodu „Rôzne.“
Ospravedlnený:
Ján Podhor
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková
Iveta Moravčíková
Ing. Marta Malíčková
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Jozefa Forgáča a Janu Klubicovú.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní
štyria poslanci od bodu č. 1 piati.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení
Plnenie rozpočtu k 31.8.2015
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za február až august 2015
Štatút obecnej knižnice Obce Vlachy
Prerokovanie platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2015
Projekt pozemkových úprav – komasácia
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8. Schválenie komisie k pripravovanému dodatku územného plánu obce na vyhodnotenie
prieskumu trhu – obstarávateľ a spracovateľ)
9. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Pred samotným rokovaním obecného zastupiteľstva dal starosta obce slovo prítomným
občanom obce Jaroslavovi Hricovi s manželkou Janou. Poukázali na dlhotrvajúci susedský
spor s majiteľkou susednej nehnuteľnosti Darinou Halahijovou, ktorá sa o svoju chátrajúcu
nehnuteľnosť nestará, neplní žiadne dohody, nekosí svoju záhradu a spôsobuje škody na
majetku manželov. Situácia je ťažko riešiteľná, nakoľko z jej strany nie je žiadna ochota
napraviť tento stav. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že obec jej opätovne pošle
výzvu k účasti na rokovaní komisie pre ochranu verejného poriadku priamo na mieste, ktorým
je chátrajúca nehnuteľnosť s tým, že rokovania sa zúčastnia aj poslanci obecného
zastupiteľstva. Nakoľko tento stav je potrebné riešiť, na mieste sa títo pokúsia dospieť
k dohode, ktorá by bola prijateľná a hlavne splniteľná pre obidve strany. Zasadnutie komisie
sa bude konať v pondelok 28.9.2015 o 18.00 hod.

K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedla hlavná kontrolórka obce a je súčasťou aj ňou
predkladanej správy o kontrolnej činnosti. Skonštatovala, že k 30.6.2015 obecné
zastupiteľstvo prijalo celkom 20 uznesení, v plnení zostáva uznesenie č. 13/2/2015, ostatné sú
splnené.
Uznesenie č. 21/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2

K bodu č. 2
Plnenie rozpočtu k 31.8.2015
Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali poslanci písomne. K plneniu rozpočtu
k uvedenému obdobiu nemali žiadne pripomienky. Na otázky odpovedala účtovníčka obce
Iveta Moravčíková a Mgr. Dagmar Bruncková. Týkali sa platby za spotrebu vody v bývalej
obecnej bytovke a k plateniu daní a poplatkov v roku 2015.
Uznesenie č. 22/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.8.2015
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Návrh na rozpočtové opatrenie poslanci obdržali písomne pred rokovaním obecného
zastupiteľstva. K predloženému návrhu po vysvetlení účtovníčkou obce nemali žiadne
pripomienky.
V súlade s ods. 2 písmena b) a § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie a viazanie
príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
Zvýšenie príjmov:
Fiškálna decentralizácia
+ 11000€
Zvýšenie výdavkov:
program 3.2.1.Verejná zeleň a verejné priestranstvá
611 mzdy VPP
+ 5 059€
621,623 odvod do ZP
+ 504€
625001 nemocenské poistenie +
71€
625002 starobné poistenie
+ 705€
625003 úrazové poistenie
+
40€
625004 invalidné poistenie
+ 151€
625005 poistenie v nezamest. +
50€
625007 poistenie do RF
+ 240€
637014 stravovanie
+ 1 500€
637016 tvorba SF
+ 180€
Zvýšenie spolu o
8 500€
program 5.1.1.Vývoz komunálneho odpadu
634004 prepravné TKO Ľupčianka + 1 000€
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Zvýšenie spolu o
1 000€
program 5.3.1.Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
634004prepravné TKO OZO VKK + 200€
637004 uloženie odpadu VKK
+ 300€
637012poplatky KO – VKK
+ 100€
Zvýšenie spolu o
600€
program 6.1.1.Správa a údržba komunikácií
635004 údržba a prevádzka MR
+ 700€
Zvýšenie spolu o
700€
635006 letná údržba komunikácií
+ 200€
Zvýšenie spolu o
200€
Spolu výdavky zvýšené o
11 000EUR
Presun prostriedkov:
V program 1.5.1.Ostatné projekty
Z položky 712002 KD Krmeš- odvod dažďových vôd - 750€
Na položku 712002 cintorín Krmeš
+ 750€

Uznesenie č. 23/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy za február až august 2015
V uvedenom období hlavná kontrolórka obce pokračovala v práci podľa plánu kontrolnej činnosti pre
obdobie 1. polroka 2015, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 4/1/2015 zo dňa
18.3.2015. Vykonala nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania:
1.) Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2014.
Predmetom kontroly boli dotácie, ktoré obec na základe podpísaných zmlúv v roku 2014 poskytla
Futbalovému klubu TJ Vlachy, CVČ Lipt. Mikuláš a Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Liptovský
Michal. Všetky dotácie boli v súlade so zmluvami zúčtované, podrobnejšie o jednotlivých dotáciách
v zázname HK 2015/01.
2.) Kontrola pokladničných operácií za 1. štvrťrok 2015.
Ďalšia plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za 1. štvrťrok
2015.
Všetky doklady boli skontrolované,. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené
nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2015/02.
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3.) Kontrola rozpočtu obce k 30.06.2015.
Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Kontrolou bolo zistené, že celkové príjmy sa splnili na 49 % a celkové výdavky na 48 %. Bližšia
analýza príjmov aj výdavkov je v zázname HK 2015/03.
4.) Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Na zasadnutiach OZ v roku 2015 bolo prijatých celkom 20 uznesení, väčšina z nich je splnená. Viac
podrobností v zázname HK 2015/04.
5.) Kontrola pokladničných operácií za 2. štvrťrok 2015.
Ďalšia plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za 2. štvrťrok
2015.
Všetky doklady boli skontrolované,. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené
nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2015/05.
6.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie október 2014 až január 2015
Na zasadnutí OZ 18.3.2015 bola preložená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo
na vedomie uznesením 3/1/2015.
7.) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2014.
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2014 bolo vypracované a predložené na
zastupiteľstve OZ dňa 17.6.2015, ktoré ho zobralo na vedomie uznesením č. 16/3/2015.
8.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015
Na zasadnutí OZ dňa 17.6.2015 bol predložený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky. Bol
schválený uznesením č. 17/3/2015.
9.) Účasť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastňovala zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 24/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy za február až august 2015
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 5
Štatút obecnej knižnice obce Vlachy
Návrh štatútu obecnej knižnice obce Vlachy bol vyvesený na úradnej tabuli obce a poslanci
ho obdržali taktiež písomne pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Nemali
k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Na základe jeho schválenia môže obec
vypracovať projekt na dotáciu z ministerstva kultúry pre obnovenie knižného fondu našej
knižnice, ktorý je zastaralý.
Uznesenie č. 25/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Štatút obecnej knižnice obce Vlachy
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Prerokovanie platu starostu obce
Každoročne, z dôvodu zvýšenia priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom
hospodárstve je k 1.1. daného roka upravovaný plat starostu obce, ktorého výšku musí obecné
zastupiteľstvo prerokovať do konca kalendárneho roku.
Uznesenie č. 26/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Prerokovalo
na základe § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostu
obce Vlachy a konštatuje, že z titulu zvýšenia priemernej mesačnej mzdy pracovníka
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za rok 2014 bol starosti obce
Vlachy s účinnosťou od 1.1.2015 zákonne valorizovaný plat. Výška platu starostu obce na rok
2015 predstavuje mesačne sumu 1.416,- €..
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 7
Projekt pozemkových úprav – komasácia
V roku 2013 prebehla v našej obci anketa medzi vlastníkmi pôdy k pripravovaným
pozemkovým úpravám pre nové priestorové a funkčné územia nášho katastra. Jej cieľom je
výrazné zníženie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a sprístupnenie pozemkov
z verejných alebo spoločných komunikácií poľnohospodárskeho charakteru, či zvýšenie
trvalej hodnoty pozemkov a ich presné vytýčenie. Pozemkové úpravy bude realizovať
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný v Liptovskom Mikuláši, financie na tieto úpravy
budú poskytnuté z rozpočtu štátu.
Uznesenie č. 27/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Jednohlasne súhlasí
S vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnych územiach Vlachy,
Vlašky, Krmeš a Sokolče podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 8
Schválenie komisie k pripravovanému dodatku územného plánu obce na vyhodnotenie
prieskumu trhu – obstarávateľ a spracovateľ
Uznesenie č. 28/4/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Komisiu pre vyhodnotenie prieskumu trhu k pripravovanému dodatku územného plánu
v zložení: Ján Podhor, Michal Krčula, Renata Bolibruchová
Hlasovanie poslancov:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 9
Rôzne
1. Starosta obce poďakoval poslancom za aktívny prístup v príprave a realizácii Dňa
obce 2015. Podujatie bolo úspešné, zúčastnilo sa ho nielen občania našej obce, ale aj
chalupári, či rodáci a vo večerných hodinách aj široká verejnosť. Do súťaže vo varení
bryndzových halušiek sa v tomto roku prihlásilo rekordných 12 trojčlenných družstiev,
čím aj samotní občania, svojou aktívnou účasťou, prispeli k výbornej zábave
a priebehu celého dňa.
2. Výber daní a poplatkov v roku 2015 ku dňu konania obecného zastupiteľstva:
a) Nedoplatok vo výbere poplatku za komunálny odpad – 315,02 Eur.
b) Nedoplatok vo výbere dane za psa – 7,- Eur
c) Nedoplatok vo výbere dane z nehnuteľností – 1412,05 Eur (z toho 2. časť platby
za azylové zariadenie vo výške 1193,06 Eura)
- Neplatičom budú zaslané opätovne upomienky.
3. Podnet od občanov k zavedeniu denného autobusového spoja z Liptovského Mikuláša
v čas o 9.45 hod. (Liptovský Mikuláš – Vlachy – Dúbrava)
- Obec obdržala analýzu využitia linky tohto autobusového spoja, kde uvedeným
spojom od začiatku januára do konca augusta 2015 bolo do Vlách prepravené
priemerne 3,19 cestujúceho na jeden spoj, celkove uvedeným spojom cestovalo
priemerne 27,87 cestujúcich. Obec požiada SAD Liorbus Liptovský Mikuláš
o zavedenie tohto spoja so zachádzaním do našej obce od budúceho roka.
4. Príprava rozpočtu pre rok – 2016. Požiadavka od poslancov, návrhy – predloženie.
5. Preložka rozhlasu v m.č. Vlašky z dôvodu začatej výstavby rodinného domu pri
bývalej stanici.
6. Bývalé azylové zariadenie Vlachy – jeho obnovenie na tento účel nie je plánované.
7. Posedenie so seniormi – 139 obyvateľov nad 60 rokov, vzhľadom ku kapacite
kultúrneho domu a k zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku, sa od tohto roku
uskutoční posedenie pre seniorov pre občanov nad 65 rokov. Termín bude oznámený
včas.
8. Mikuláš 2015 – 5.12.2015
9. Fašiangy 2016 – 6.2.2016
10. Multifunkčné ihrisko Krmeš – územné rozhodnutie je ukončené, obec podala žiadosť
o stavebné povolenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20.10 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva nebol z technických dôvodov vyhotovený zvukový
záznam.

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
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Overovatelia:
Jozef Forgáč

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

Jana Klubicová

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 21.9.2015
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