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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 6/2017 

zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2017 

 konaného dňa 13.12.2017 o 17.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci  – Jozef Veverica, Renáta Bolibruchová, Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, 

Ján Podhor, Michal Krčula 

 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková, Iveta Moravčíková, Róbert Klubica, 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 Vevericu a Michala Krčulu. 

Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní šiesti 

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Čerpanie rozpočtu k 30.11.2017 

3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Dodatok č. 4 ku zmluve o nájme bytu: Boţena Moravčíková – Obec Vlachy 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vlachy na I. polrok 2018 

7. Rozpočet obce Vlachy na roky 2018-2020 

8. Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

9. Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údrţbu pre rok 2018 

10. Ţiadosť o odkúpenie pozemku, parcely KN C 106/1 v k.ú. Vlachy – Pavel Ţabka 

a Spoločenstvo 271 Krmeš 

11. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

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. 33/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2  

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2017 

 

Poslanci obdrţali uvedený materiál písomne. Nemali k nemu ţiadne pripomienky, ani otázky. 

 

Uznesenie č. 34/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 3 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

 

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  

starosta obce predloţil obecnému zastupiteľstvu na schválenie nasledovné rozpočtové 

opatrenie. 
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Rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

A) 1.6. Z podprogramu Členstvo v organizáciách a združeniach 

01 110 642006 005 BT Stredný Liptov  - 200 EUR 

 

Do podprogramu 1.1 Výkon funkcie starostu  

01 110 631 001 cestovné náhrady  + 200 EUR 

 

B)  Z podprogramu 2.1.1. Činnosti volených orgánov obce 

01 120 637027 001 odmeny poslanci OZ a komisie - 1 000EUR 

 

Do podprogramu 1.1 Výkon funkcie starostu  

01 110 611 001 plat tarifný starosta  + 100EUR 

 

Do podprogramu 2.3.2 Nákup materiálu a sluţieb pre Obecný úrad  

01 110 632 003 poštovné poplatky OÚ  + 20EUR 

01 110 635 002 údrţba výpočtovej techniky  + 54EUR 

01 110 637 004 všeobecné sluţby  + 400EUR 

01 110 637 005 špeciálne sluţby  + 426EUR              

 

C) Z podprogramu 4.1.1. DHZ 

03 200 635006 001 údrţba budovy DHZ  - 1 600EUR 

03 200 637001 001 školenia, kurzy DHZ  - 260EUR 

 

Do podprogramu 7.1.1 Materská škola  

09 111 611 000 mzdy MŠ  + 885EUR 

09 111 621 000 poistné do ZP  + 96EUR 

09 111 625 001 NP  + 13EUR 

09 111 625 002 SP  + 135EUR 

09 111 625 003 ÚP               + 13EUR 

09 111 625 004 IP  + 8EUR 

09111 625 005 PvN  + 10EUR 

09111 625 007 RF  + 46EUR 

 

 

Do podprogramu 7.2.1 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení 

09 111 611 000 mzdy ŠJ  + 654EUR 

 

D) Z podprogramu 8.1.1.Športoviská a športové zariadenia v obci 

08 100 635006 001 údrţba ihrísk  - 800EUR 

                                                                 

Do podprogramu 3.2.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvá  

05 600 635 006 údrţba verejného priestranstva  + 800EUR 
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Uznesenie č. 35/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 4 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na všetkých tabuliach obce a na 

obecnej webovej stránke v zákonom stanovenom termíne. Obecný úrad neobdrţal k návrhu 

ţiadne pripomienky od občanov obce. Okrem drobných textových úprav sa v uvedenom 

návrhu mení par. 16, a to sadzba poplatku za komunálny odpad na sumu 0,0381 Eur za osobu 

a kalendárny deň, na sumu 0,0381 Eur za jeden liter v prevádzke platiteľa dane, ktorým je 

fyzická alebo právnická osoba, oprávnená uţívať nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území 

obce a na sumu 0,0381 Eur za 1 kg drobného stavebného odpadu, bez obsahu škodlivín. 

Nakoľko uvedené sadzby boli poslancami obecného zastupiteľstva prerokovávané na 

novembrovom zasadnutí, k predloţenému materiálu nemali ţiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 36/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Dodatok č. 4 ku zmluve o nájme bytu: Božena Moravčíková – Obec Vlachy 

Zmena v nájomnej zmluve medzi Boţenou Moravčíkovou a obcou Vlachy spočíva vo výške 

nájomného, ktoré sa upravuje na sumu 100,- Eur mesačne a na dobu nájmu, kedy je zmluva 

platná do 31.12.2021. Nájomkyňa s uvedenými navrhovanými zmenami súhlasila a poslanci 

obecného zastupiteľstva nemali k nim tiaţ ţiadne pripomienky. 
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Uznesenie č. 37/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu medzi Boţenou Moravčíkovou a Obcou Vlachy 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vlachy na I. polrok 2018 

Uvedený návrh bol zverejnený na všetkých tabuliach obce a na obecnej webovej stránke 

v zákonom stanovenom termíne. Obecný úrad neobdrţal k návrhu ţiadne pripomienky od 

občanov obce a poslanci k nemu nemali taktieţ ţiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 38/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vlachy na 1. polrok 2018 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Rozpočet obce Vlachy na roky 2018 - 2020 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2018 

a roky 2019-2020 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce bolo vyvesené na úradných tabuliach obce a na obecnej 

webovej stránke spolu s návrhom rozpočtu, poslanci obecného zastupiteľstva ho obdrţali aj 

písomne. Nemali k uvedenému materiálu ţiadne pripomienky. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je zostavený ako prebytkový v celkovej výške prebytku 2 

500,- €, pričom beţný rozpočet je prebytkový vo výške 13 988,- €, kapitálový je schodkový – 

30 000,- € a  finančné  operácie sú prebytkové vo výške 18 512,- €.  

Takto zostavený návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci 

rozhodovania o základných otázkach ţivota obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho 

zmeny. 

 Na základe uvedeného odporučila poslancom obecného zastupiteľstva: 

1. Návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť 

2. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie        

    

b) Rozpočet obce Vlachy na roky 2018 – 2020 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020 bol zverejnený na všetkých 

tabuliach obce a na obecnej webovej stránke v zákonom stanovenom termíne. Obecný úrad 

neobdrţal k jeho návrhu ţiadne pripomienky od občanov obce a vzhľadom k tomu, ţe bol 

spracovávaný spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva, títo nemali k nemu ţiadne 

pripomienky. 

Uznesenie č. 39/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy na rok 2018 a roky 

2019-2020 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 40/6/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

a) Schvaľuje 
Rozpočet obce Vlachy na rok 2018 

b) Berie na vedomie 
Rozpočet na roky 2019 - 2020 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 8 

Schválenie pevných termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 

 

Po krátkej porade sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli na nasledovných pevných 

termínoch zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018: 14.3., 20.6., 19.9. Termíny sú 

stanovené len do konca mesiaca septembra 2018, pretoţe v mesiaci november sú komunálne 
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voľby a novembrový a decembrový termín sa určí na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v septembri 2018. 

Uznesenie č. 41/6/2017 

Obecné zastupitelstvo 

Schvaľuje 

Pevné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018: 14.3., 20.6., 19.9. 

 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 9 

Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údržbu pre roky 2018-2019 

Výzva na podanie cenových ponúk na zimnú údrţbu bola zverejená na úradnej tabuli obecnej 

webovej stránky. Uzávierka bola do 13.12.2017 do 15.00 hod. Obec obdrţala jednu cenovú 

ponuku od Jaroslava Urbana Gofex. Poslanci k uvedenej ponuke nemali ţiadne výhrady. 

Uznesenie č. 42/6/2017 

Obecé zastupitelstvo 

Berie na vedomie 

Vyhodnotenie cenových ponúk na zimnú údrţbu na sezónu 2018/2019 

1. Jaroslav Urban GOFEX, 24,- Eur s DPH/hod. 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 10 

Žiadosť o odkúpenie pozemku, parcely KN C 106/1 v k.ú. Vlachy – Pavel Žabka 

a Spoločenstvo 271 Krmeš 

Uvedený pozemok, o ktorý prejavil záujem Pavel Ţabka a Spoločenstvo 271 Krmeš sa 

nachádza pred poslednou bytovkou v m.č. Krmeš, blízko jej oplotenia. Ide o trvalé trávnaté 

porasty o rozmere 407 m
2
, ako celku. Následným geometrickým zameraním vzniknú z neho 

dva nové pozemky, ktorým vlastníkmi by sa kúpou stali Pavel Ţabka a spoločenstvo bytov. 

Poslanci s uvedenou ţiadosťou o predaj pozemku súhlasili, avšak s podmienkou, aby 

k uvedenej parcele bola prikúpená aj malá susediaca parcela č. KN-C č. 162/2 o výmere 13 

m
2

, obec bude ďalej postupovať v zmysle platných právnych predpisov. 
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Uznesenie č. 43/6/2017 

Obecné zastupitelstvo 

Súhlasí 

S predajom pozemku, parcely KN-C č. 106/1 v k.ú. Vlachy pre: Pavel Ţabka a Spoločenstvo 

271 Krmeš s podmienkou odkúpenia aj parcely KN-C č. 162/2 o výmere 13 m
2
 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

K bodu č. 11 

Rôzne 

 

Ladislav Guoth – podal prítomným poslancom informácie o podaných projektoch 

a rozrobených aktivitách: 

 Multifunkčné ihrisko Krmeš – projekt bol podaný do 30.11.2017 

 Kamerové systémy – projekt bol podaný do 30.11.2017  

 Miestna komunikácia za p. Feketíkovou – vyjadrenie my sme mali dostať do konca 

decembra 2017 

 Poţiarna zbrojnica Krmeš – postúpili sme do druhého kola 

 MAS Stredný Liptov – schválená 

 Projekt predĺţenie vodovodu Vlachy I. a II. etapa – spracováva sa projektová 

dokumentácia 

 Dodatok č. 1 k územnému plánu obce – spracovávajú sa pripomienky 

 Výmena nefunkčných hydrantov po kontrole – budú nahradzované postupne 

 Od 1.1.2018 nastupuje na popoludňajšiu výpomoc do materskej školy Lucia 

Bajačková, v rámci projektu ÚPSVaR, programu „Reštart“. Všetky náklady hradí 

ÚPSVaR Liptovský Mikuláš. 

 Materská škola – rekonštrukcia – po kladnej správe o ukončení kontroly verejného 

obstarávania z ex-ante zo dňa 25.8.2017 (prvá kontrola) sme naštartovali proces 

opakovaného verejného obstarávania, do 22.12.2017 bude vyhlásený víťaz na 

zhotoviteľa stavby a všetky podklady z procesu verejného obstarávania budú odoslané 

na kontrolu riadiacemu orgánu. 

 

 

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa, koľko financií bude obec stáť, ak prejde projekt 

kamerového systému. Starosta obce Ladislav Guoth jej povedal, ţe ak projekt prejde, bude 

realizovaný bez finančnej spoluúčasti obce. Okrem toho poţiadala starostu obce, aby 

o kaţdom ďalšom projekte, o ktorý by obec mala záujem, od budúceho roka rozhodovali 

poslanci obecného zastupiteľstva. Starosta obce Ladislav Guoth s návrhom súhlasil.  
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.55 hod. 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

Overovatelia:  

Jozef Veverica       ......................................... 

Michal Krčula       ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 14.12.2017 

 

 

 

 

 


