
 

1 
 

       OBEC  VLACHY, Obecný úrad   032 13 Vlachy 

        Tel.: 044/55 93 121, info@obecvlachy.sk 

www.obecvlachy.sk 

               IČO 315 877,   DIČ  2020598497 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zápisnica č. 4/2011/02R  

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2011 

 konaného dňa 15.4.2011 o 18. hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci: 

Jozef Forgáč, Róbert Klubica, Michal Krčula, Ivan Madliak, Ján Švec, Iveta Moravčíková, 

Jana Klubicová 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka 

Otvorenie 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice 

Ivetu Moravčíkovú a Róberta Klubicu 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí bolo 

prítomných všetkých 7 poslancov.  

 

Návrh programu 

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Protest prokurátora proti uzneseniu OZ Vlachy 

3. Schválenie VZN č. 1/2011 o dodrţiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany 

prírody na území obce Vlachy 

4. Ţiadosť o dotáciu pre futbalový klub z rozpočtu obce 

5. Schválenie zloţenia komisií na inventarizáciu majetku obce  

6. Schválenie plánov činností komisií pri obecnom zastupiteľstve v roku 

2011(ţiadam členov komisií o ich predloţenie na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva) 

7. Územný plán obce Vlachy – informácia (viď www.obecvlachy.sk – obecný úrad – 

územný plán) 

8. Správa audítora za rok 2010 

9. Výsledky verejného obstarávania pre: 

- oprava miestnej komunikácie okolo obecného úradu 

mailto:info@obecvlachy.sk
http://www.obecvlachy.sk/


 

2 
 

- inštalácia fotovoltaickej elektrárne 

- multifunkčné športové ihrisko v Krmeši 

10. Informácia o zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy s Mgr. Martinou – 

Oravcovou, rod. Jágerovou a Obcou Vlachy 

11. Projekt materskej školy – zateplenie 

12. Rôzne: 

- vydanie knihy o obci Vlachy, Krmeš, Vlašky, Vrbie v roku 2012, rozpočet 

- protipovodňové projekty v obci 

- úrad práce – protipovodňové aktivity 

- odpadové hospodárstvo 

- Liptovská Vodárenská spoločnosť – informácia z rokovania 

- brigáda na čistení Bešeňovskej vyrovnávacej nádrže a Kľačianky 

- ukončenie nájomnej zmluvy – Ivana Halčinová 

- úspešnosť žiadostí o finančné dotácie 

- poplatok za komunálny odpad – problémy 

- sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 

- Vlachanské noviny – zameranie  

- pasportizácia cintorínov  

 

Program obecného zastupiteľstva po doplnení 

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Protest prokurátora proti uzneseniu OZ Vlachy 

3. Zrušenie uznesení č. 30/2011/02M a 31/2011/02M zo dňa 4.3.2011 

4. Zhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného 

5. Schválenie VZN č. 1/2011 o dodrţiavaní verejného poriadku, čistoty 

a ochrany prírody na území obce Vlachy 

6. Ţiadosť o dotáciu pre futbalový klub z rozpočtu obce 

7. Schválenie zloţenia komisií na inventarizáciu majetku obce  

8. Schválenie plánov činností komisií pri obecnom zastupiteľstve v roku 

2011(ţiadam členov komisií o ich predloţenie na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva) 

9. Územný plán obce Vlachy – informácia (viď www.obecvlachy.sk – obecný 

úrad – územný plán) 

10. Správa audítora za rok 2010 

11. Výsledky verejného obstarávania pre: 

- oprava miestnej komunikácie okolo obecného úradu 

- inštalácia fotovoltaickej elektrárne 

- multifunkčné športové ihrisko v Krmeši 

12. Informácia o zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy s Mgr. Martinou – 

Oravcovou, rod. Jágerovou a Obcou Vlachy 

13. Projekt materskej školy – zateplenie 

14. Rôzne: 

- vydanie knihy o obci Vlachy, Krmeš, Vlašky, Vrbie v roku 2012, rozpočet 

http://www.obecvlachy.sk/
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- protipovodňové projekty v obci 

- úrad práce – protipovodňové aktivity 

- odpadové hospodárstvo 

- Liptovská Vodárenská spoločnosť – informácia z rokovania 

- brigáda na čistení Bešeňovskej vyrovnávacej nádrže a Kľačianky 

- ukončenie nájomnej zmluvy – Ivana Halčinová 

- úspešnosť žiadostí o finančné dotácie 

- poplatok za komunálny odpad – problémy 

- sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 

- Vlachanské noviny – zameranie  

- pasportizácia cintorínov  

- požiadavka na opatrovateľskú službu 

- informácia o zasadnutí komisie stavebnej a územnoplánovacej 

 

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

Plnenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení z posledného zasadnutia mimoriadneho obecného 

zastupiteľstva 

Kontrolu všetkých prijatých uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

previedol starosta obce Ladislav Guoth. Skonštatoval, že všetky uznesenia sú buď v plnení, 

lebo ide o dlhodobé úlohy alebo sú splnené. 

 

 

Uznesenie č. 49/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

kontrolu prijatých uznesení z posledného mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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K bodu č. 2 

Protest prokurátora proti uzneseniu OZ Vlachy zo dňa 4.3.2011 č. 30/2011/02M 

o odvolaní hlavného kontrolóra obce 

 

 Ing. Miroslav Zelený podal na okresnú prokuratúru podnet, prostredníctvom ktorého 

sa domáhal preskúmania uznesení, ktoré sa týkali jeho odvolania z funkcie hlavného 

kontrolóra obce a následne vyhlásenia nových volieb. Na tomto základe, po preskúmaní 

týchto uznesení prokurátor okresnej prokuratúry vydal protest proti uzneseniu obecného 

zastupiteľstva zo dňa 4.3.2011 o odvolaní hlavného kontrolóra obce, ktorým bol z postu 

hlavného kontrolóra obce Vlachy odvolaný Ing. Miroslav Zelený. V závere navrhol, aby 

obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 30/2011/02M zo dňa 4.3.2011 o odvolaní hlavného 

kontrolóra obce z funkcie a s ním aj uznesenie obecného zastupiteľstva  č. 31/2011/02M, 

ktorým schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 15.4.2011, s uväzkom 10%. 

 

Uznesenie č. 50/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

protest prokurátora proti uzneseniu OZ Vlachy zo dňa 4.3.2011 č. 30/2011/02M o odvolaní 

hlavného kontrolóra obce 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

K bodu č. 3 

Zrušenie uznesení č. 30/2011/02M a 31/2011/02M zo dňa 3.4.2011 
 

Uznesenie č. 51/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

a) uznesenie obecného zastupiteľstva č. 30/2011/02M zo dňa 4.3.2011 

b) uznesenie obecného zastupiteľstva č. 31/2011/02M zo dňa 4.3.2011 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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K bodu č. 4 

Zhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného 

 

Poslanec Róbert Klubica predložil ostatným poslancom obecného zastupiteľstva 

a starostovi obce písomné podklady, týkajúce sa porušovania pracovnej disciplíny Ing. 

Miroslava Zeleného. V tejto súvislosti navrhol: 

- aby starosta obce doručil hlavnému kontrolórovi oznámenie o porušení pracovnej 

disciplíny z dôvodu nezdržiavania sa na mieste určenom lekárom počas dočasnej 

práceneschopnosti dňa 28.1.2011 v čase od 18.-20. hod., kedy sa menovaný zúčastnil 

pracovnej porady obecného zastupiteľstva a zároveň aby zaslal list sociálnej poisťovni 

o podozrení z nedodržiavania liečebného režimu, 

- aby starosta obce poslal hlavnému kontrolórovi písomné upozornenie z dôvodu 

opakovaného porušenia povinnosti zamestnanca obce z dôvodu opakovaného nedodržiavania 

týždenného pracovného času 8 hodín týždenne stanovených pracovným úväzkom a pracovnou 

zmluvou, 

- aby starosta obce poslal hlavnému kontrolórovi písomné upozornenie z dôvodu 

závažného porušenia povinnosti zamestnanca obce z dôvodu opakovaného nezapisovania sa 

do knihy dochádzky za rok 2010 a v januári 2011 a tým aj neospravedlnenej neprítomnosti 

v práci počas stanovenej pracovnej doby na základe pracovného poriadku, 

- aby starosta obce v mene obecného zastupiteľstva poslal hlavnému kontrolórovi 

písomné upozornenie z dôvodu zanedbávania povinností, vyplývajúcich z jeho funkcie a to, 

že na základe plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2010 nevykonal kontrolu nákladov 

vynaložených za roky 2007-2010, týkajúcich sa spracovania územného plánu obce 

s termínom do 31.10.2010, 

- aby starosta obce v mene obecného zastupiteľstva poslal hlavnému kontrolórovi 

písomné upozornenie z dôvodu zanedbávania povinností, vyplývajúcich z jeho funkcie a to, 

že na základe plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2010 nevypracoval návrh na prijatie 

opatrení vyplývajúcich z upozornenia prokurátora s termínom do 8.10.2010, 

- aby starosta obce v mene obecného zastupiteľstva poslal hlavnému kontrolórovi 

písomné upozornenie z dôvodu zanedbávania povinností, vyplývajúcich z jeho funkcie a to, 

že na základe plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2010 nevykonal kontrolu vybavovania 

sťažností a petícií za rok 2010 s termínom do 31.12.2010, 

- aby starosta obce v mene obecného zastupiteľstva poslal hlavnému kontrolórovi 

písomné upozornenie z dôvodu zanedbávania povinností, vyplývajúcich z jeho funkcie a to, 

že ani raz nevykonal kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

- aby starosta obce v mene obecného zastupiteľstva poslal hlavnému kontrolórovi 

písomné upozornenie z dôvodu zanedbávania povinností, vyplývajúcich z jeho funkcie a to, 

že ani raz nevykonal kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane 

nariadení obce, 

- aby starosta obce v mene obecného zastupiteľstva poslal hlavnému kontrolórovi 

písomné upozornenie z dôvodu zanedbávania povinností, vyplývajúcich z jeho funkcie a to, 

že nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2011 pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve. 
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V závere uvedeného zhodnotenia navrhol, aby starosta obce zabezpečil právnu pomoc 

v pracovnom spore s hlavným kontrolórom Ing. Miroslavom Zeleným a aby bol písomne 

upozornený na porušenie pracovnej disciplíny v súvislosti s predloženým materiálom. 

 

Uznesenie č. 52/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Miroslava Zeleného 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 53/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča starostovi obce 

 

a) zabezpečiť právnu pomoc v pracovnom spore s hlavným kontrolórom obce Ing. 

Miroslavom Zeleným, 

 

b) zaslať hlavnému kontrolórovi obce Ing. Miroslavovi Zelenému písomné upozornenie 

na porušovanie pracovnej disciplíny, 

 

c) do 2. týždňov informovať poslancov obecného zastupiteľstva o výsledku rokovania 

s hlavným kontrolórom obce Ing. Miroslavom Zeleným, v prípade neukončenia 

pracovného pomeru dohodou z jeho strany zvolať mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva na 13.5.2011. 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 4 

Schválenie VZN č. 1/2011 o dodrţiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody 

na území obce Vlachy 

 Poslanci uvedené všeobecne záväzné nariadenie schválili bez pripomienok. V plnom 

znení bude vyvesené na úradných tabuliach v obci a na webovej stránke www.obecvlachy.sk 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za  x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

http://www.obecvlachy.sk/
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Uznesenie č. 54/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 1/2011 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody na území obce 

Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 
 

K bodu č. 5 

Ţiadosť o dotáciu pre futbalový klub z rozpočtu obce 

Obec Vlachy obdržala písomnú žiadosť Futbalového klubu obce Vlachy o poskytnutie 

dotácie vo výške 1.200,- Eur na činnosť klubu a na 1.200,- Euro na úpravu a starostlivosť 

o obecné športoviská. V tejto súvislosti starosta obce navrhol, aby bolo zrušené uznesenie 

z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 34/2011/02M, ktoré sa týkalo schválenia 

textu dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce a aby boli prijaté konkrétne uznesenia na podmienky futbalového klubu. 

 

Uznesenie č. 55/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

ruší 

uznesenie č. 34/2011/02M zo dňa 4.3.2011 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 56/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

určuje 

futbalovému klubu Vlachy pre obdobie do 07/ 2011 

 

a) osobitné hospodárenie so zvereným preddavkom 

b) výšku preddavku v sume 1.200,- € na činnosť klubu 

c) výšku preddavku v sume 1.200,- € na úpravu a starostlivosť o obecné športoviská 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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d) obdobie, na ktoré sa preddavok poskytuje je vždy jeden kalendárny štvrťrok, prvým 

obdobím, na ktoré sa preddavok poskytuje je druhý kalendárny štvrťrok 

e) povinnosť zúčtovať zverený preddavok vždy najneskôr v posledný deň príslušného 

kalendárneho štvrťroka 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 57/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

odporúča starostovi obce 

 

a) zabezpečiť uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti za zverený preddavok vo 

výške 2.400,- € so zodpovedným zástupcom futbalového klubu Vlachy 

b) v prípade, že si futbalový klub Vlachy nesplní povinnosť zúčtovania v schválenom 

termíne, nevyplatiť preddavok na nasledujúci štvrťrok skôr, ako bude doručené 

zúčtovanie zvereného preddavku za predchádzajúce obdobie 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 6 

Schválenie zloţenia komisií na inventarizáciu majetku v obci, a to: 

 

a) komisia pre vykonanie inventarizácie majetku pre DHZ Vlachy, Krmeš  

zloženie: Michal Krčula, Ing. Jindřich Chvojka, Ivan Hlavatý ml. 

b) komisia pre vykonanie inventarizácie majetku DHZ Vlašky  

zloženie: Jozef Forgáč, Roman Lovich, Peter Peterec 

c) komisia pre vykonanie inventarizácie vo Futbalovom klube TJ Vlachy 

zloženie: Róbert Klubica, Miroslav Rybársky, Vladimír Grieš 

d) komisia pre vykonanie inventarizácie v kultúrnych domoch 

zloženie pre Krmeš: Iveta Moravčíková, Ján Švec, Ivan Madliak 

Vlachy a Vlašky: Ján Švec, Jozef Forgáč, Dagmar Bruncková 

e) komisia pre vykonanie inventarizácie obecného úradu 

Jozef Forgáč, Iveta Moravčíková-ekonómka, Dagmar Bruncková 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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Uznesenie č. 58/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

zloženie komisií na vykonanie inventarizácie obecného majetku v termíne do 15.5.2011 

 

a) komisia pre vykonanie inventarizácie majetku pre DHZ Vlachy, Krmeš  

zloženie: Michal Krčula, Ing. Jindřich Chvojka, Ivan Hlavatý ml. 

b) komisia pre vykonanie inventarizácie majetku DHZ Vlašky  

zloženie: Jozef Forgáč, Roman Lovich, Peter Peterec 

c) komisia pre vykonanie inventarizácie vo Futbalovom klube TJ Vlachy 

zloženie: Róbert Klubica, Miroslav Rybársky, Vladimír Grieš 

d) komisia pre vykonanie inventarizácie v kultúrnych domoch 

zloženie pre Krmeš: Iveta Moravčíková, Ján Švec, Ivan Madliak 

Vlachy a Vlašky: Ján Švec, Jozef Forgáč, Dagmar Bruncková 

e) komisia pre vykonanie inventarizácie obecného úradu 

Jozef Forgáč, Iveta Moravčíková-ekonómka, Dagmar Bruncková 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 7 

Schválenie plánov činností komisií pri obecnom zastupiteľstve v roku 2011 

Plán činnosti jednotlivých komisií, organizácií a združení sa bude rozoberať na 

zasadnutí kultúrno - športovej komisie dňa 27.5.2011 

 

Uznesenie č. 59/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

termín zasadnutia kultúrno-športovej komisie na deň 27.5.2011 
 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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K bodu č. 8 

Územný plán obce 

 Návrh územného plánu obce bol spracovaný Architektonickým ateliérom GAM – Ing. 

arch. Anna Gočová. Jeho spracovanie vyplynulo z potreby získania základného nástoja pre 

usmerňovanie investičnej činnosti v obci, nakoľko obec nemá v súčasnosti platný územný 

plán. Nevyhnutným podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

pre plánované aktivity je verejné prerokovanie, ktoré sa v našej obci uskutoční dňa 28.4.2011. 

Kompletný materiál – návrh územného plánu sa nachádza na obecnej webovej stránke. 

   

Uznesenie č. 60/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

informáciu o príprave územného plánu obce 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 
 

K bodu č. 9 

Správa audítora za rok 2010 

 Starosta obce Ladislav Guoth predložil poslancom správu nezávislého audítora 

obecnému zastupiteľstvu.  Nezávislý audítor Ing. Igor Šramka v nej skonštatoval, že nezistil 

skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav 

vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej 

závierke. 

 

Uznesenie č. 61/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

správu audítora za rok 2011 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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K bodu č. 10 

Výsledky verejného obstarávania 

 Starosta obce v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami predložil výsledky 

prieskumu trhu v zmysle § 102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní do dodávku 

fotovoltaickej elektrárne a na opravu miestnej komunikácie okolo obecného úradu. V prvom 

prípade najlepšia ponuka prišla od firmy Power Service IFT s.r.o., Bratislava vo výške 

42.660,- € s DPH a v druhom od firmy Riline s.r.o. Ružomberok vo výške 40.498,26 s DPH. 

 

Uznesenie č. 62/2011/02R 

Obecné zastupiteľstvo 

 

I. schvaľuje 

výsledky verejného obstarávania na: 

a) opravu miestnej komunikácie okolo obecného úradu  

b) investičnú výstavbu opravy miestnej komunikácie okolo obecného úradu 

c) inštaláciu fotovoltaickej elektrárne na streche budovy obecného úradu 

d) investičnú výstavbu fotovoltaickej elektrárne a jej krytie prijatím investičným úverom  

II. berie na vedomie 

oznámenie o prebiehajúcej výzve na prieskum trhu  - výstavba multifunkčného športového 

ihriska v Krmeši 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 11 

Informácia o zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy s Mgr. Martinou Oravcovou, rod. 

Jágerovou a obcou Vlachy 

 Predmetom tejto zmluvy je parcela č. EKN 107/540, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 3007 m
2
 (cesta za p. Feketíkom vo Vlachoch), ktorú obec odkúpi v sume 1,- €. 

 

Uznesenie č. 63/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy s Mgr. Martinou Oravcovou, rod. 

Jágerovou a obcou Vlachy 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 

 

 

K bodu č. 12 

Projekt materskej školy – zateplenie 

 Projektová dokumentácia, ktorú poslancom predložil starosta obec Ladislav Guoth 

rieši zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy. To spočíva v zateplení objektu, 

výmene obvodových okien a dverí a v zateplení dreveného trámového stropu. 

 Financie na realizáciu tohto projektu sa bude obec snažiť získať pomocou fondov. 

 

Uznesenie č. 64/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Informáciu o pripravovanom projekte na zateplení materskej školy 

 

Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 
 

 

K bodu č. 13 

 

Rôzne: 

 

a) vydanie knihy o obci k 750. výročiu prvej písomnej zmienky 

 

 

Uznesenie č. 65/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 

1.etapu prác na vydaní knihy o obci Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vrbie k 750. výročiu prvej 

písomnej zmienky v roku 2012, ktorá bude zameraná na textovú, fotografickú a grafickú časť 

vo výške 2.000,- € s tým, že 2. etapou – vydanie knihy – sa bude obecné zastupiteľstvo 

zaoberať na decembrovom zasadnutí v roku 2011 

 

 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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Hlasovanie poslancov  

 

 

 

 
 

b) protipovodňové projekty v obci 

c) úrad práce – protipovodňové aktivity s nezamestnanými občanmi 

d) odpadové hospodárstvo 

- v obci vyvstáva nutnosť zriadenia zberného dvora, hlavne v súvisloti so 

skutočnosťou, že občania nemajú kde umiestňovať väčšie kusy napr. nábytku, 

šatstvo, bielu a čiernu techniku. Zriadením odpadového dvora v blízkosti bývalej 

váhy by sa predchádzalo vznikaním čiernych skládok a zhromažďovaním 

nepotrebných vecí u občanov v domoch a záhradách. 

- v súčasnosti sú v obci položené veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie 

- Ján Švec ponúkol obci veľkoobjemový kontajner, ktorý sa nachádza v azylovom 

zariadení a je v jeho súkromnom vlastníctve 

e) Liptovská vodárenská spoločnosť – informácia z rokovania – týkajú sa 

potiahnutím vodovodnej prípojky na ulici za p. Feketíkom pre nové domy 

f) brigáda na čistení Bešeňovskej vyrovnávacej nádrţe a Kľačianky 

- uskutoční sa dňa 29.4.2011 s Povodím Váhu 

g) ukončenie nájomnej zmluvy – p. Halčinová 

- pre neplnenie si povinností zo strany nájomkyne starosta obce navrhol ukončiť 

nájomnú zmluvu s tým, že byt nájomkyňa odovzdá k 1.6.2011 

h) úspešnosť ţiadostí o finančné dotácie 

i) poplatok za komunálny odpad – problémy: 

- podľa VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

sadza poplatku pre nehnuteľnosť na bývanie a individuálnu rekreáciu – pokiaľ nie je 

občan tam prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt sa stanovuje paušálom 16,59 

Eura na rok 

- niektorí občania tento poplatok odmietajú zaplatiť, nakoľko platia za odpad v mestách 

a napriek tomu, že majú napr. v obci v danej nehnuteľnosti trvalý, či prechodný pobyt  

- zákon nepriznáva možnosť neplatiť poplatok za komunálny odpad za nehnuteľnosť, ak 

občan platí za odpad v mieste svojho trvalého alebo prechodného bydliska 

- v zmysle zákona obec zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na 

základe podkladov, ktoré obec určila vo VZN, že sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval 

v zahraničí alebo že neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

- v súčasnosti platné VZN neurčuje aké podklady môže obec akceptovať, do konca roka 

bude schválené nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

Poslanci Forgáč Klubicová Klubica Krčula Madliak Moravčíková Švec Celkom 

Za x x x x x x x 7 

Proti         

Zdrţal sa         
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j) sčítanie obyvateľov, domov a bytov  

V obci – 2 sčítací komisári: 

Marek Tomo pre Krmeš  

Jana Hricová  pre Vlachy a Vlašky 

- obidvaja budú mať poverenie od obce 

- rozhodujúci okamih je polnoc z 20. – 21. mája, čas sčítania je stanovený od 13. mája 

do 6. júna – v tomto čase komisári navštívia domácnosti a budú rozdávať sčítacie 

hárky, ktoré neskôr pozbierajú. 

 

k) Vlachanské noviny – obsahové zameranie do budúcnosti 

Presné zameranie Vlachanských novín bude dohodnuté na zasadnutí kultúrnej 

a športovej komisie 27.5. 2011. 

 

l) Pasportizácia cintorínov – je ukončená, k informáciám sa občania môžu dostať cez 

webovú stránku – www.obecvlachy. sk – vlachy – virtuálny cintorín 

- bude treba schváliť nový cintorínsky poriadok – ceny za hrobové miesta, potom 

pozisťovať pozostalých a pripraviť nájomné  

m) opatrovateľská sluţba –  obecný úrad obdržal telefonickú žiadosť na poskytovanie 

opatrovateľskej služby. Vzhľadom k tomu, že obec nedisponuje platným všeobecne 

záväzným nariadením, je potrebné ho spracovať v zmysle zákonov, predložiť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci jún a následne postupovať podľa neho.  

n) informácia o zasadnutí komisie stavebnej a územnoplánovacej  

- informáciu podal predseda tejto komisie Ján Švec. Zasadnutie sa týkalo sporu medzi 

Ivanom Hlavatým a Ing. Mariánom Kruppom. Keďže nebolo možné dospieť 

k uspokojujúcemu záveru, komisia odporučila obidvom stranám riešiť svoj spor cestou 

súdu. 

 

Uznesenie č. 66/2011/02R 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie informácie: 

 

a) vydanie knihy o obci k 750. výročiu prvej písomnej zmienky 

b) protipovodňové projekty v obci 

c) úrad práce – protipovodňové aktivity 

d) odpadové hospodárstvo 

e) Liptovská vodárenská spoločnosť – informácia z rokovania 

f) brigáda na čistení Bešeňovskej vyrovnávacej nádrţe a Kľačianky 

g) ukončenie nájomnej zmluvy – p. Halčinová 

h) úspešnosť ţiadostí o finančné dotácie 

i) poplatok za komunálny odpad – problémy 

j) sčítanie obyvateľov, domov a bytov  

k) Vlachanské noviny – obsahové zameranie do budúcnosti 

l) pasportizácia cintorínov 

http://www.obecvlachy/
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m) opatrovateľská sluţba 

n) informácia o zasadnutí komisie stavebnej a územnoplánovacej 

 

 

K bodu č. 14 

Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ladislav Guoth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam 

v celkovej dĺžke ......... hod. 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia: 

 

Iveta Moravčíková ............................................... 

Róbert Klubica ............................................... 

 

Starosta obce Ladislav Guoth  ............................................... 

 

 

Vlachy dňa 21.4.2011 

 

 


