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

Zápisnica č. 4/2016
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2016
konaného dňa 22.6.2016 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Veverica Jozef, Krčula Michal, Ing. Dagmar
Chvojková, Klubicová Jana
Neprítomný:
Ján Podhor
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. Marta Malíčková, Iveta Moravčíková
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Michala Krčulu a Janu Klubicovú.
Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní šiesti
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Záverečný účet obce Vlachy a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočtové opatrenie č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 3
Čerpanie rozpočtu k 31.5.2016
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol
zverený obci Vlachy
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na II. polrok 2016
8. Kontrola plnenia prijatých uznesení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Odpredaj obecného majetku – stavba s. č. 355 na pozemku KN-C č. 95/9 v k.ú.
Vlachy
10. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Záverečný účet obce Vlachy a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Odborné stanovisko k záverečnému účtu Obce Vlachy za rok 2015 predloţila hlavná
kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková na základe predloţeného návrhu záverečného účtu
obce za rok 2015 a na základe finančných a účtovných výkazov, vyhotovených obcou k
31.12.2015. Predkladané stanovisko vychádzalo z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania
výdavkov obce. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia
a porovnané s rozpočtom obce za rok 2015.
Podkladom k vypracovaniu odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok
2015 boli:
- rozpočet obce Vlachy na rok 2015 a jeho 6 zmien
- návrh záverečného účtu za rok 2015
- účtovná závierka k 31.12.2015
- správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Pri spracovaní odborného stanoviska hlavná kontrolórka obce vychádzala z posúdenia
predloţeného návrhu záverečného účtu z dvoch hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami obce Vlachy.
1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
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Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli v zákonom
stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú uzávierku podľa zákona o obecnom zriadení (§ 9 ods.
4).
2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predloţený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nasledovnom členení:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
- prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015,
- tvorba a pouţitie rezervného a sociálneho fondu,
- bilancia aktív a pasív k 31.12.2015,
- prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015,
- prehľad o poskytnutých dotáciách,
- finančné usporiadanie vzťahov obce k štátnemu rozpočtu a ostatným právnickým
osobám,
- hodnotenie plnenia programového rozpočtu obce.
B. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do
záverečného účtu obce. Predloţený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náleţitosti
podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 10 ods. 3 cit.
zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Záverečný účet vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia,
zhodnocuje plnenie beţného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií, prehľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh
záverečného účtu neobsahuje, pretoţe obec nemá zriadené príspevkové organizácie,
nevykonáva podnikateľskú činnosť a neposkytla ţiadne záruky v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších
opatrení (opatrenie MF SR č. MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č. MF 24240/2009-31),
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre
rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.
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1.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 76/2014/13 zo dňa 16.12.2014.
Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný päťkrát na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a jedenkrát rozpočtovým opatrením starostu v zmysle
článku 21 ods. 1 VZN č. 10/2010 – o pravidlách hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Vlachy.
Rozpočet celkove:

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie: prebytok

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnenie rozpočtu

218 658
218 658
0

268 484
268 484
0

236 723,41
231 204,01
5 519,40

Schválený rozpočet
180 074
172 173
7 901

Upravený rozpočet
217 728
209 827
7 901

Plnenie rozpočtu
217 985,44
201 665,95
16 319,49

Schválený rozpočet
2 584
36 000
- 33 416

Upravený rozpočet
14 756
48 172
- 33 416

Plnenie rozpočtu
11 237,97
19 054,14
- 7 816,17

Beţný rozpočet:
Beţné príjmy
Beţné výdavky
Hospodárenie: prebytok
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie: schodok
Finančné operácie:
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Rozdiel: prebytok / schodok

Schválený rozpočet
36 000
10 485
25 515

Upravený rozpočet
36 000
10 485
25 515

Plnenie rozpočtu
7 500
10 483,92
- 2 983,92

Výsledok hospodárenia z beţného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 8 503,32 €,
z tohto prebytku sa vylučujú účelovo viazané príspevky od FO a PO (na zmenu územného
plánu vo výške 3 900,- €), teda zostatok je 4 603,32 €. Schodok finančných operácii –
2 983,92 € bol vysporiadaný z prebytku beţného rozpočtu. To znamená, ţe rozpočet celkom
je prebytkový v sume 1 619,40 €.
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2.

Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond sa tvorí z prebytku hospodárenia obce za príslušný rozpočtový rok vo
výške minimálne 10 % z prebytku rozpočtu. Minimálna tvorba rezervného fondu za rok 2015
na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia je vo výške 161,94 €.
Sociálny fond je tvorený zostatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 361,91 € a
prídelom z objemu hrubých miezd za rok 2015 v celkovej výške 694,35 €. V roku 2015 boli
prostriedky čerpané v sume 474,31 €, teda potom k 31.12.2015 je zostatok na účte sociálneho
fondu 581,95 €. Obec nevedie tieto prostriedky na samostatnom bankovom účte.
3.

Bilancia aktív a pasív

Aktíva a pasíva k 31.12.2015 sú uvedené v tabuľkách návrhu záverečného účtu obce a
údaje v nich sú v súlade s výkazom Súvaha k 31.12.2015. Výsledok hospodárenia dosiahnutý
za rok 2015 v účtovníctve je prebytok vo výške 1 454,80 €.
4.

Prehľad o stave a vývoji dlhu

V obci opäť došlo k poklesu stavu úverového zaťaţenia z dôvodu splátok úveru a
nečerpania nových úverov v danom roku. Je to dôleţité pre posúdenia podmienky stanovenej
pre samosprávu § 17 ods. 6-8 zákona č. 583/2004 Z. z. Podľa nej:
„(6) Obec a vyšší územný celok môţu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania, len ak
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných
beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Celková výška úverového zaťaţenia k 31.12.2015:
Celková suma dlhu: 18 179,15 €
Suma ročných splátok: 10 483,92 €
Objem skutočných beţných príjmov predchádzajúceho roka 2014: 185 116 €
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme beţných príjmov predchádzajúceho roka:
18 179,15 /185 116 = 0,098= 9,82 %
% podielu ročných splátok na objeme beţných príjmov predchádzajúceho roka:
10 483,92 /185 116 = 0,0566 = 5,66 %
Z uvedeného vyplýva, ţe obec spĺňa podmienku stanovenú citovaným zákonom pre
pouţívanie návratných zdrojov financovania, čo umoţňuje obci získať v prípade potreby
ďalšie cudzie zdroje financovania.
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5. Usporiadanie finančných vzťahov obce k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
iným obciam a ostatným právnickým osobám
Obec Vlachy k 31.12.2015 mala všetky príspevky zo štátneho rozpočtu vyčerpané a
zúčtované. V roku 2015 obec nemala finančné vzťahy so štátnymi fondmi, VÚC ani inými
obcami. Obec v priebehu roka 2015 poskytla z rozpočtu obce v zmysle § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. a v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 7/2010 dotácie v celkovej
výške 2 762,- €, ktoré boli zúčtované do 31.12.2015.

C.








ZÁVER
Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náleţitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona.
Návrh záverečného účtu v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15
dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná uzávierka a hospodárenie obce boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overené audítorom.
Účtovná uzávierka bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n.
p. Účtovná uzávierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu obce k 31.12.2015.

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila
hlavná kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Vlachy za rok 2015 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Poslanci obecného zastupiteľstva mali k dispozícii pri schvaľovaní tohto bodu programu
správu nezávislého audítora, vyhodnotenie príjmov a výdavkov obce za rok 2015 a
individuálnu výročnú správu obce za rok 2015. Po vystúpení hlavnej kontrolórky obce
a účtovníčky obce nemali k predkladaným materiálom ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 13/4/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Vlachy za rok
2015
b) Berie na vedomie
Správu audítora za rok 2015
c) Berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vlachy za rok 2015
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d) Schvaľuje
Záverečný účet obce Vlachy a rozpočtové hospodárenie bez výhrad
e) Schvaľuje
Prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za rok 2015 vo výške
1.619,40 Eur do rezervného fondu

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Rozpočtové opatrenie č. 1
Návrh rozpočtového opatrenia obdrţali poslanci obecného zastupiteľstva písomne. Presuny
finančných prostriedkov boli realizované z dôvodu vykonaných zemných prác a dlhodobej PN
vedúcej školskej jedálne pri materskej škole na jej zastupovanie.
Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov.
Výdavky:
V programe 3 Služby pre občanov
z poloţky 635 006 údrţba ver. priestranstva
na poloţku 635 004 údrţba cintorínov
V programe 7 Vzdelávanie
z poloţky 611 000 platy
na poloţku 637 027 odmeny prac. ŠJ

- 641,00 €
+ 641,00 €
-1 150,00 €
+1 150,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali po vysvetlení k uvedenému materiálu ţiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 14/4/2016
Obecné zastupitľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 2
Návrh rozpočtového opatrenia obdrţali poslanci obecného zastupiteľstva písomne. Presuny
finančných prostriedkov boli realizované z dôvodu modernizácie fotovoltaickej elektrárne
a jej digitalizácie a z dôvodu splnenia nových noriem, platných od januára 2016 pri podávaní
ţiadostí na envirofond, v súvislosti z projektom rekonštrukcie materskej školy.
Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov.
Výdavky:
V programe 1. Plánovanie, riadenie, kontrola
z poloţky 717 002 rekonštrukcia a modernizácia fotovoltaickej elektrárne
na poloţku 716 000 zateplenie budovy MŠ - envirofond
V programe 3. Služby pre občanov
z poloţky 633 006 všeobecný materiál VP
na poloţku 636 001 nájom za vodné toky

– 1 000,00 €
+ 1 000,00 €
-3,00 €
+3,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali po vysvetlení k uvedenému materiálu ţiadne
pripomienky.

Uznesenie č. 15/4/2016
Obecné zastupitelstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 3
Návrh rozpočtového opatrenia obdrţali poslanci obecného zastupiteľstva písomne. Zmeny
v rozpočte boli navrhované z dôvodu plánovaného navýšenia príjmov zo štátneho rozpočtu
pre rok 2016, vyplývajúce z podkladov MF SR, z dôvodu navýšenia mzdových výdavkov pre
šiestich aktivačných zamestnancov (percentuálny podiel obce sa pohybuje od 5-20%, podľa
toho, na základe akého paragrafu boli títo zamestnanci prijatí do pracovného pomeru, zvyšná
suma bude refundovaná úradom práce do dvoch mesiacov od skončenia ich pracovného
pomeru 6 – 9 mesiacov), z dôvodu navýšenia výdavkov na verejné obstarávanie a navýšenia
počtu nádob pre separovaný zber v obci.
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Rozpočtové opatrenie -Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie
a viazanie výdavkov.

Zvýšenie príjmov na položky:
111 003 výnos dane FO
Príjmy zvýšené o

+ 7 000,00 €
7 000,00 €

Výdavky:
podprogram 2.3.1 Zamestnanci OcÚ
637016 prídel do sociálneho fondu
+ 200,00 €
637004 všeobecné sluţby
+ 570,00 €
637005 špeciálne sluţby
+ 1 500,00 €
podprogram 3.2.1 Verejná zeleň a verejné priestranstvá
611000 mzdy
+ 2 500,00 €
621+625povinné odvody do poisťovní + 850,00 €
633010 OOP
+ 300,00 €
637016 tvorba SF
+ 80,00 €
podprogram 5.1.1 Vývoz komunálneho odpadu
634004 prepravné TKO Ľupčianka
+ 1 000,00 €
Výdavky zvýšené o

7 000,00 €

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali po vysvetlení k uvedenému materiálu ţiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 16/4/2016
Obecné zastupiteľstvo
a) Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3
b) Schvaľuje
Prevod z rezervného fondu vo výške 3.400 Eur na projektovú dokumentáciu zateplenia
budovy materskej školy vo výške 2.400,- Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu fotovoltaickej
elektrárne vo výške 1.000,- Eur
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5
Čerpanie rozpočtu k 31.5.2016
Poslanci obdrţali podklady k tomuto bodu rokovania písomne, poslanci sa zaujímali na čo
boli pouţité pridelené finančné prostriedky pre DHZ Vlašky (8 ks hasičských uniforiem), a čo
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je myslené v poloţke obrady (náklady na technické zabezpečenie obecných pohrebov, kytice
pre všetkých pozostalých).
Uznesenie č. 17/4/2016
Obecné zastupitelstvo
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.5.2016

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol
zverený obci Vlachy
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý bol zverený
obci Vlachy bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred konaním
obecného zastupiteľstva, obec k nim neobdrţala ţiadne pripomienky. Poslanci obecného
zastupiteľstva k návrhu pripomienky nemali.
Uznesenie č. 18/4/2016
Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
obci Vlachy
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na II. polrok 2016
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na II. polrok 2016 bol
zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred konaním obecného
zastupiteľstva, obec k nim neobdrţala ţiadne pripomienky. Poslanci obecného zastupiteľstva
k návrhu pripomienky nemali.
Uznesenie č. 19/4/2016
Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na II. polrok 2016
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 8
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Kontrolu prijatých uznesení previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková.

KONTROLA UZNESENÍ Z III. ZASADNUTIA OZ 10.5.2016
Číslo
uznesenia
11/3/2016
12/3/2016

Obsah
Obecné zastupiteľstvo ruší
Uznesenie č. 11/3/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný príspevok v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov:
 Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu
materskej školy
 Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa uvedeného v EUR z celkových oprávnených
výdavkov: 10.363,44 EUR
 Výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej
úspory energie na vykurovanie: 0,- EUR
 Kód výzvy, t.j. OPKZP-PO04-SC431-2015-6

Stav

Splnené
Splnené

Uznesenie č. 20/4/2016
Obecné zastupitelstvo
Berie na vedomie
Kontrolu prijatých uznesení
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 9
Odpredaj obecného majetku – stavba s. č. 355 na pozemku KN-C č. 95/9 v k.ú. Vlachy
Poslanci obecného zastupiteľstva, na základe ţiadosti Tibora Feketíka, schválili
spôsob odpredaja obecného majetku - stavby s. č. 355 na pozemku KN-C č. 95/9 v k.ú.
Vlachy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je účelné vyuţitie tohto majetku.
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Uznesenie č. 21/4/2016

Obecné zastupitelstvo
Schvaľuje
hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:
Jozef Forgáč
Ing. Dagmar Chvojková
Renata Bolibruchová
Michal Krčula
Ján Podhor
Jozef Veverica
Jana Klubicová

ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
ZA /PROTI
neprítomný
ZA /PROTI
ZA /PROTI

Odpredaj obecného majetku - stavba súpisné číslo 355 postavená na pozemku parcela registra
C číslo 95/9, zapísaná na liste vlastníctva č. 799 Okresného úradu Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor, pre katastrálne územie Vlachy pre kupujúceho: Tibor Feketík Dúbrava
313, 032 12 Dúbrava za kúpnu cenu 9.000,- Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obci v znení neskorších
predpisov, ktorým je účelné využitie predmetu prevodu. Tento v súčasnosti nie je plne
vyuţívaný na účel, na ktorý slúţi. Budúci vlastník zabezpečí jeho riadne a plné vyuţitie,
pretoţe je uţ vlastníkom súvisiacej susednej stavby obecného skladu súpisné číslo 283,
postavenej na parcele KN-C č. 95/4, ktorú taktieţ nadobudol kúpou od obce.

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 10
Rôzne
1. Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a kultúrnej komisii za
zorganizovanie krásneho dňa pre deti.
2. V súvislosti s výsledkami úspešnosti našej obce v oblasti podaných projektov je nutné
čakať do jesene, nakoľko na ministerstvách prebiehali personálne zmeny po voľbách.
3. Rekonštrukcia kováčskej dielne v našej obci by mohla byť úspešná z Nórskych
fondov, ktorý nemá také prísne kritériá ohľadom majetkoprávneho vysporiadania
pozemkov pod rekonštruovanými budovami. Zatiaľ hľadáme informácie.
4. Azylové zariadenie – prebehol telefonický rozhovor medzi starostom obce a Centrom
podpory v Ţiline, avizované je ukončenie stráţenia objektu, avšak v telefonickom
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rozhovore toto potvrdené zatiaľ nebolo. Obec má záujem o ČOV, avšak za symbolickú
cenu, nakoľko si bude vyţadovať dôkladnú rekonštrukciu a údrţbu.
5. LVS a.s. Liptovský Mikuláš začala v obci rekonštrukciu vybraných hydrantov.
6. Drobný stavebný odpad – nie je doriešená praktická stránka tejto oblasti zákona
o odpadoch u malých obcí, bez zberných dvorov, starostovia týchto obcí sa snaţia
získať informácie, ako zákon uplatňovať v praxi.
7. Zber jedlých olejov – v obci budú tri zberné miesta, v Krmeši a Vlachoch po dva a vo
Vlaškách jedno. Zbierať sa budú do 50 l sudov.
8. Deň obce – 27.8.2016, stretnutie poslancov a organizátorov bude dňa 4.8.2016 o 19.00
hod. na obecnom úrade.
9. Dňa 10.9.2016 sa bude konať veľká brigáda na upratovaní kultúrneho domu vo
Vlachoch za účasti všetkých zloţiek a občanov, ktorí ho počas roka vyuţívajú na
svoju činnosť.
10. Deň obce v roku 2017 z príleţitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci bude
2.9.2017.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.55 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺţke 1 hod. 25
min.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Michal Krčula

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

Jana Klubicová

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 27.6.2016
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