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OBEC Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

_____________________________________________ 

 

Zápisnica č. 2/2018 

Z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2018 

 konaného dňa 14.3.2018  

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci  – Jozef Veverica, Ing. Dagmar Chvojková, Ján Podhor, Jozef Forgáč 

 

Neprítomní: 

Renáta Bolibruchová – PN, Jana Klubicová – PN, Michal Krčula - práca 

 

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 

Ing. Dagmar Chvojkovú a Jozefa Forgáča. 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní štyria 

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

3. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 

4. Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 

5. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 

6. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

8. Čerpanie rozpočtu k 28.2.2018 

9. Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018 

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča) 
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10. Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018  

(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal) 

11. Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018  

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

12. Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018 

(Mesto Liptovský Mikuláš – pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš) 

13. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1  

Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková. Všetky prijaté uznesenia 

sú splnené. 

 

Uznesenie č. 2/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

 

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov 

Výdavky: 

V podprograme 8.1.1.Športoviská a športové zariadenia v obci   

z položky   632 001 energie TJ                                        - 31,00€ 

na položku 635 006 údržba ihrísk a budovy štadióna TJ +31,00€ 

V programu 9.1.1.Správa a údržba KD 

z položky   632 001 energie -KD Vlachy                        - 900,00€ 

z položky   633 001 energie -KD Vlašky                        - 335,00€ 

z položky   635 006 údržba KD                                       - 326,00€ 

na položku 633 006 všeobecný materiál                       + 1 156,00€ 

do programu 9.3.1.Kultúrne podujatia, slávnosti a oslavy 
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na  položku   633 016 reprezentačné                             + 405,00€ 

V programu 9.3.1.Kultúrne podujatia, slávnosti a oslavy 

z položky 633 016 005 reprezentačné                             -150,00€ 

na  položku   633 016 reprezentačné                             + 150,00€ 

V programu 10.1.Všeobecné verejné služby 

z položky 642 002 transfer – stavebný úrad                   - 40,00€ 

na  položku  642 002 BT- neziskové org.                      + 40,00€ 

 

Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. 

            

Uznesenie č. 3/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 8/2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

                                                                          

K bodu č. 3 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 

 

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

V podprograme 4.1.1.Ochrana pred požiarmi   

z položky  633 006 všeobecný materiál                         -66,00€ 

na položku 633 001 palivo, mazivo, oleje                     +45,00€ 

na položku 637 015 poistné                                           +21,00€ 

V podprograme 4.3.Verejné osvetlenie   

z položky  632 001 elektrika -VO Vlachy                     -434,00€ 

na položku 635 004 údržba verejného osvetlenia         +359,00€ 

na položku 637 027 odmena- verejné osvetlenie          + 75,00€ 

V podprograme 5.3.1.Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch   

z položky  637 012 poplatky KO -VKK                          -65,00€ 

na položku 637 004 uloženie TKO VKK                       + 65,00€ 

V programu 7.1.1.Materská škola 

z položky   611 000 mzdy                                               - 300,00€ 

z položky   632 003 vodné                                              -   54,00€ 

na položku  614 000 odmeny MŠ                                   + 300,00€ 

na položku  625 004 invalidné poistenie                        +   21,00€ 

na položku  632 001 energie MŠ                                    +   24,00€ 

na položku 633 009 knihy MŠ                                       +     9,00€ 
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V programu 7.2.1.Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení 

z položky   635 004 údržba prev. strojov, zariadení ŠJ  - 400,00€ 

z položky   637 027 odmeny na dohody ŠJ                    - 226,00€ 

na položku   611 000 mzdy                                             + 541,00€ 

na položku   621 000 poistné do VšZP-ŠJ                      +  60,00€ 

na položku   625 001 nemocenské poistné                     +    2,00€ 

na položku   625 002 starobné poistné                            +  14,00€ 

na položku   625 004 invalidné poistné                           +   3,00€ 

na položku   625 005 PvN                                               +   1,00€ 

na položku   625 007 poistenie do RF                             +   5,00€ 

 

Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 4/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 

 

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

V podprograme 1.4.1. Hlavný kontrolór  

z položky  612 000 odmeny                                           -71,00€ 

do podprogramu 1.1.1. Výkon funkcie starostu  

na položku  621 000 poistné do VšZP                           +12,00€ 

na položku  625 001 nemocenské poistenie                  +  2,00€ 

na položku  625 002 starobné poistenie                        + 17,00€ 

na položku  625 007 poistenie do RF                            +   6,00€ 

na položku  631 001 cestovné náhrady                         +  29,00€ 

na položku  633 016 reprezentačné                               +   5,00€ 

V podprograme 2.1.1. Činnosť volených orgánov  

z položky  625 002 starobné poistné                            - 33,00€ 

na položku  633 016 reprezentačné poslanci               + 33,00€ 

V podprograme 2.1.1. Činnosť volených orgánov  

z položky  637 026 odmeny poslanci a komisie         - 212,00€ 

do podprogramu 2.3.1. Zamestnanci Obecného úradu  

z položky  625 002 starobné poistenie                         - 53,00€ 
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z položky  631 001 cestovné náhrady zamestnanci     - 97,00€ 

z položky  637 001 školenie, kurzy, semináre             - 24,00€ 

z položky  637 014 stravovanie                                   - 60,00€ 

z položky  637 016 prídel so SF                                  - 81,00€ 

z položky  637 027 odmeny na dohody                       - 57,00€ 

na položku  611 000 mzdy                                          +165,00€ 

na položku  614 000 odmeny                                      +150,00€ 

na položku  621 000 poistné do VšZP                           +33,00€ 

na položku  625 001 nemocenské poistenie                  +  5,00€ 

na položku  625 003 úrazové poistenie                         +  3,00€ 

na položku  625 004 invalidné poistenie                       +10,00€ 

na položku  625 005 PvN                                              +  3,00€ 

na položku  625 007 poistenie do RF                            + 15,00€ 

na položku  637 004 ekonomické služby                      +200,00€ 

V podprograme 2.3.2. Nákup materiálu a služieb OcÚ 

z položky  632 004 internet                                         -104,00€ 

z položky  637 004 všeobecné služby                         -137,00€ 

z položky  637 012 kolkové známky                          - 123,00€ 

na položku  637 005 špeciálne služby                        +364,00€ 

V podprograme 2.3.3.Prevádzka budovy Obecného úradu 

z položky  632 001 energia OcÚ                                - 317,00€ 

z položky  635 001 údržba interiérového vybavenia  -500,00€ 

na položku  635 001 údržba prevádzkových strojov   + 15,00€ 

na položku  637 027 odmena upratovačka                 +802,00€ 

V podprograme 2.3.3.Prevádzka budovy Obecného úradu 

z položky  632 002 vodné                                          - 144,00€ 

V podprograme 2.4..Správa finančných prostriedkov a finančné služby 

z položky  637 015  poistné                                       - 379,00€ 

z položky  651 002  verejný dlh- úroky                     -   56,00€ 

do podprogramu 2.3.2. Nákup materiálu a služieb OcÚ 

na položku  637 005 špeciálne služby                        +579,00€ 

 

Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 5/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 5 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 

 

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

V podprograme 3.2. Verejná zeleň a verejné priestranstvá  

z položky  633 006 všeobecný materiál                        -301,00€ 

z položky  635 006 údržba VP                                      -337,00€ 

na položku  611 000 mzdy                                           +607,00€ 

na položku  621 000 poistné do VšZP                           +91,00€ 

na položku  623 000 poistné do  ZP                             +106,00€ 

na položku  625 001 nemocenské poistné                     + 37,00€ 

na položku  625 002 starobné poistné                           +365,00€ 

na položku  625 003 úrazové poistné                            +  21,00€ 

na položku  625 004 invalidné poistné                           + 79,00€ 

na položku  625 005 PvN                                               + 26,00€ 

na položku  625 007 poistenie do RF                            + 124,00€ 

Z podprogramu 3.3.Správa a údržba cintorínov   

z položky  633 006 všeobecný materiál                       -822,00€ 

na položku   637 027 odmeny na dohody                    +   4,00€ 

 

Poslanci nemali k predloženému materiálu žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 6/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 

 

Poslanci obdržali uvedený materiál písomne. Účtovníčka obce skonštatovala, že rok 2017 sme 

skončili s kladným hospodárskym výsledkom. Ján Podhor porovnal zaplatené sumy za vývoz 

veľkokapacitných kontajnerov s rokom 2016, kedy sme za vývoz a uloženie zaplatili 2.300 

Eur a v roku 2017 1.560,- Eur, nakoľko sme kontajner umiestňovali ku obchodu COOP 

Jednoty len každé dva mesiace. V tomto roku budú tieto kontajnery umiestnené na uvedenom 

mieste 4x, najbližšie v každej miestnej časti koncom marca – v 13. týždni, aby si mohli 

občania porobiť jarné upratovanie. Pre individuálne potreby občanov obec zabezpečuje 
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kontajnery podľa ich potrieb cez firmu OZO s.r.o. s tým, že vývoz a uloženie takto vyjde 

občana lacnejšie, ako keby si to zabezpečoval sám. Náklady mu následne obec prefakturuje.  

 

Uznesenie č. 7/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

 

Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov. 

Výdavky: 

V programe 4.3. Verejné osvetlenie   

z položky   632 001 elektrika VO Vlachy               - 700,00€ 

na položku 635 004 údržba verejného osvetlenia   + 700,00€ 

 

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, aké žiarovky sa dávajú v obci na verejnom osvetlení, 

nakoľko miesta časť Krmeš, hlavná cesta, nie je dostatočne osvetlená, svetlá svietia kolmo 

dole a neosvecujú aj príslušné okolie. Starosta Ladislav Guoth jej odpovedal, že v obci sa 

používajú 36 Watt. žiarovky, ale poinformuje sa o iných možnostiach. Svietenie je 

ovplyvnené aj sklonom svietidla.  

 

Uznesenie č. 8/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2018 

 

Poslanci obdržali uvedený materiál písomne. Nemali k nemu žiadne pripomienky, ani otázky. 
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Uznesenie č. 9/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9 

Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018 

(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča) 

Na základe žiadosti o dotáciu pri tvorení rozpočtu na rok 2018 poslanci obecného 

zastupiteľstva písomne obdržali návrh zmluvy. Ide o sumu 150,- Eur. Poslanci obecného 

zastupiteľstva nemali k preloženému návrhu zmluvy žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 10/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018 medzi 

Obcou Vlachy a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA:4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 10 

Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018  

(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal) 

 

Na základe žiadosti o dotáciu pri tvorení rozpočtu na rok 2018 poslanci obecného 

zastupiteľstva písomne obdržali návrh zmluvy. Ide o sumu 300,- Eur. Poslanci obecného 

zastupiteľstva nemali k preloženému návrhu zmluvy žiadne pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 11/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018 medzi 

Obcou Vlachy a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Liptovský Michal 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 11 

Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018  

(Futbalový klub Liptovské Vlachy) 

 

Na základe žiadosti o dotáciu pri tvorení rozpočtu na rok 2018 poslanci obecného 

zastupiteľstva písomne obdržali návrh zmluvy. Ide o sumu 3.300,- Eur, ktorá bude vyplatená 

futbalovému klubu na činnosť v dvoch splátkach, po splnení zmluvných podmienok. Poslanci 

obecného zastupiteľstva nemali k preloženému návrhu zmluvy žiadne pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 12/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018 medzi 

Obcou Vlachy a Futbalovým klubom Liptovské Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 12 

Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2018  

(Mesto Liptovský Mikuláš pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš) 

 

Obec Vlachy obdržala žiadosť od Mesta Liptovský Mikuláš – Centra voľného času o dotáciu 

na záujmovú činnosť pre 6 detí, s trvalým pobytom na územní našej obce. Poslanci obecného 

zastupiteľstva písomne obdržali návrh zmluvy. Nemali k nej žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 13/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

 

Zmluvu č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018 medzi 

Obcou Vlachy a Mestom Liptovský Mikuláš 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 13 

Rôzne 

 

Ján Podhor:  

 

Nakoľko od 1.4.2018 nastupuje na predčasný starobný dôchodok, od 15. 3. 2018 sa vzdal 

nároku na odmeny, vyplývajúce mu z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a člena 

komisií. 

 

Uznesenie č. 14/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

 

Vzdanie sa odmien poslanca Jána Podhora, ktoré mu vyplývajú zo Zásad odmeňovania 

poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve na rok 2014-2018 od 15.3.2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 3 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Ján Podhor) 

 

Ladislav Guoth: 

 

1. Zmena dodávateľa elektrickej energie – v porovnaní s rokom 2016 na všetkých 

obecných odberných miestach prispela k úspore 1.625,- Eur, 

2. Ozvučenie železničnej stanice – realizácia prebehne do 31.10.2018 v celkovej hodnote 

15.000,- Eur, 

3. Envi-Pak Ľupčianka – išla požiadavka na 7 ks 1100 l nádob na separovaný zber pre 

ďalšie zberové miesto pri Villaparku vo Vlaškách, 

4. Váha vo Vlachoch – ide o zdevastovaný objekt, obec vyzve štátny stavebný dohľad ku 

konaniu a majiteľa Dušana Mozníka následne k riešeniu (demolácia), 

5. Športové aktivity v 1. polroku 2018: Bežecké preteky – 26.5.2018, Beh do schodov – 

23.6.2018, 

6. 26.2.2018 bola podaná žiadosť o dotáciu na zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu 

obce v hodnote 2.300,- Eur (MDaV SR), spoluúčasť obce 600,- Eur, 

7. 27.2.2018 bola podaná žiadosť o dotáciu na detské ihrisko pri materskej škole 

v hodnote 12.800,- Eur (Úrad vlády SR), 640,- Eur spoluúčasť obce, 
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8. Do 6.4.2018 bude opätovne podaná (v prvom kole sme vybratí neboli) žiadosť na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Krmeši v hodnote 30.000,- Eur (MV SR), 

spoluúčasť obce 1.500,- Eur, 

9. Do 30.3.2018 bude podaná žiadosť na rekonštrukciu obecného rozhlasu v hodnote 

12.600,- Eur (MF SR), bez spoluúčasti obce, 

10. Miestna komunikácia za pani Feketíkovou – realizovanie od mája 2018, 

11. Rekonštrukcia materskej školy – čaká sa na výsledok kontroly verejného obstarávania 

a podpis dodatku o predĺžení zmluvy (termín ukončenia rekonštrukcie), 

12. Multifunkčné ihrisko Krmeš – čaká sa, 

13. Kamerové systémy – čaká sa, 

14. Protipovodňové opatrenia „Potok Hájsky“ – čaká sa, 

15. Projekt „Vodovod Vlachy“, dĺžka 280 m na novej ulici, suma cca 40.000 Eur, do 

plánu LVS a.s. Liptovský Mikuláš bude zaradený v roku 2019, 

16. Predĺženie rozvodu elektrickej siete – od M.Peterca po chatky za materskou škôlkou, 

realizácia v roku 2018, 

17. Dom smútku Krmeš – do 30.10.2018 je možné podať výzvu, ide o príspevok bez 

podielu obce, poslanci sa k projektu vyjadria na pracovnej porade, nakoľko dnes na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva nemohli byť prítomní všetci. Taktiež sa budú 

zaoberať príspevkom z MAS-ky vo výške 21.000,- Eur. Ide o menšiu sumu, ako sa 

pôvodne predpokladalo a je potrebné nájsť spôsob jej využitia, pretože podmienky sú 

stanovené jasne (kde a na čo môže byť táto suma použitá – športoviská, ihriská, 

kultúrne domy, domy smútku, ale ako celky, spoluúčasť obce je nulová), 

18. Verejné priestranstvá, údržba + ďalšie potrebné práce -  po dobu 6 mesiacov, na 4 

hodiny denne, bude prijatý do pracovného pomeru Vlastimil Rybársky, jeho mzda 

bude financovaná z rozpočtu obce. Možnosť prijatia ďalších aktivačných pracovníkov 

sa vyvíja, nakoľko podmienky sa neustále menia.  

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.20 hod. 

 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia:  

Ing. Dagmar Chvojková     ......................................... 

Jozef Forgáč       ......................................... 

        

 

Ladislav Guoth, starosta obce    ......................................... 

Vlachy dňa 16.3.2018 

 


