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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 4/2017 

Zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2017 

 konaného dňa 20.9.2017 o 17.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

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

Klubicová 

 

Ospravedlnení: 

Ján Podhor, Michal Krčula 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková, Ing. Marta Malíčková, Iveta Moravčíková, Róbert Klubica 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Jozefa Vevericu a Jozefa Forgáča. 

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

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

Navrhovaný program bol starostom obce Ladislavom Guothom doplnený o bod – Rozpočtové 

opatrenie č. 5/2017 

 

Program:  

 

1. Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu medzi Obcou Vlachy a Marekom 

Hiklom, ktorej predmetom nájmu je poľnohospodárska pôda, parcela č. KN-E 107/40 

v k.ú. Vlachy, zapísaná na LV č. 621 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za september 2016 až august 2017 
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5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2017 o podmienkach poskytovania 

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu 

v pôsobnosti Obce Vlachy 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

7. Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1 

 

Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu medzi Obcou Vlachy a Marekom Hiklom, 

ktorej predmetom nájmu je poľnohospodárska pôda, parcela č. KN-E 107/40 v k.ú. 

Vlachy, zapísaná na LV č. 621 

Nájom na uvedenú poľnohospodársku pôdu bol predmetom rokovania obecného 

zastupiteľstva v mesiaci jún 2017. K tomuto bodu rokovania poslanci obdržali návrh zmluvy, 

ku ktorej nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 26/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

hlasmi prítomných poslancov zastupiteľstva:  

Renáta Bolibruchová   ZA /PROTI 

Jozef Forgáč    ZA /PROTI 

Ing. Dagmar Chvojková  ZA /PROTI 

Jana Klubicová    ZA /PROTI 

Jozef Veverica    ZA /PROTI 

v zmysle zámeru zverejneného dňa 17.7.2017 na úradnej tabuli obce a dňa 17.7.2017 na internetovej 

stránke obce nájom obecného majetku podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obcí, teda schvaľuje  

 

- nájomnú zmluvu na poľnohospodársku pôdu, predmetom ktorej je pozemok KN-E č. 

107/40 v k.ú. Vlachy, zapísaného na liste vlastníctva č. 621 Okresného úradu 

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Vlachy pre: 
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Marek Hikl, Krmeš 182, 032 13 Vlachy bezodplatne na obdobie 5 rokov v celosti, v sume 

0,- Eur, za podmienky vykonávania údržby celého pozemku a umožnenia prístupu 

vlastníkov k susedným nehnuteľnostiam 

- pričom dôvod osobitného zreteľa spočíva v účelnom využití predmetu nájmu, ktorým 

je zabezpečenie údržby obecného pozemku– kosenie, mulčovanie súkromnou osobou, 

ktorá jeho časť udržiavala doteraz.  

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2 

 

Kontrola plnenia uznesení 

Uvedený  materiál spracovala hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková, ktorá ich 

poslancom predložila pred rokovaním obecného zastupiteľstva písomne. Poslanci 

k uvedenému materiálu nemali žiadne pripomienky. 

KONTROLA UZNESENÍ Z II. ZASADNUTIA OZ 21.6.2017 

Číslo 

uznesenia 

Obsah Stav 

12/2/2017 Obecné zastupiteľstvoberie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

 

 

Splnené 

13/2/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č.  1/2017 

 

 

Splnené 

14/2/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č.  2/2017 

 

 

Splnené 

15/2/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2017  

 

 

Splnené 

16/2/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vlachy na 2. 

polrok 2017 

 

Splnené 

17/2/2017 Obecné zastupiteľstvo  

a) Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

obce Vlachy na rok 2016 

b) Berie na vedomie 

Správu auditora za rok 2016 

c) Schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

d) Schvaľuje 

 

Splnené 
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Prevod finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia za 

rok 2016 vo výške 18.805,30 Eur do rezervného fondu 

 

18/2/2017 Obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s prenájmom pozemku KN-E č. 107/40 v k. ú. Vlachy na obdobie  5. 

rokov Marekovi Hiklovi v celosti podľa listu vlastníctva č. 621 v sume 

0,- Eur za podmienky vykonávania údržby celého pozemku 

a umožnenia prístupu vlastníkov k susedným nehnuteľnostiam  

 

Splnené 

19/2/2017 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí 

S prenájmom pozemku KN-C č. 489/4 v k. ú. Vlachy Mgr. Mariánovi 

Krúpovi z dôvodu, že právo prechodu k nehnuteľnosti jeho otca bude 

zabezpečené v súlade s uznesením č. 18/2/2017  

 

Splnené 

20/2/2017 Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí 

S prenájmom obecnej garáže Jaroslavovi Hricovi  

Splnené 

 

21/2/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) Prevod z rezervného fondu vo výške 21.500,- Eur do rozpočtu 

obce 

b) Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

 

Splnené 

22/2/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Uplatňovanie Finančného rozpočtu obce Vlachy od roku 2018 

Splnené 

 

 

KONTROLA UZNESENÍ Z III. ZASADNUTIA OZ 16.8.2017 

Číslo 

uznesenia 

Obsah Stav 

23/3/2017 Obecné zastupiteľstvoberie na vedomie 

V súlade s výzvou číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného 

zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

schvaľuje hlasmi prítomných poslancov (5 ZA) spolufinancovanie 5%, 

t.j. 1.500,- Eur z rozpočtu obce pre projekt „Požiarna zbrojnica – 

ohlásenie stavebných úprav“ 

 

 

Splnené 

24/3/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2017  

 

 

Splnené 

25/3/2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

 

Splnené 

 

Uznesenie č. 27/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 3 

 

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

Uvedený  materiál spracovala ekonómka obce Iveta Moravčíková, ktorá ich poslancom 

predložila pred rokovaním obecného zastupiteľstva písomne.  

Róbert Klubica – spýtal sa na to, či obec musí najprv spracovať projekt za svoje finančné 

prostriedky, kým podá žiadosť o nejaký príspevok v súvislosti s kultúrnym domom vo 

Vlaškách. Starosta obce mu odpovedal, že súčasťou zapojenia sa obce do akejkoľvek výzvy 

musí byť aj projekt a s týmto objektom je potrebné začať niečo robiť, lebo veľmi chátra.  

Zaujímal sa tiež, kto zaplatil obci pokutu 500,- Eur. Pokuta bola zaplatená stavebníčkou Ing. 

Katarínou Kasanickou, na základe správneho konania, za zahájenie rekonštrukcie stavby pred 

stavebným povoleným. 

Ing. Dagmar Chvojková – zaujímala sa o to, prečo obec podávala žiadosť o dotáciu na detské 

ihrisko v materskej škole, keď tam detské ihrisko je a ako je to s projektom na multifunkčné 

ihrisko v Krmeši. Starosta obce jej odpovedal, že ihrisko v materskej škole nezodpovedá 

bezpečnostným normám, je zastaralé, preto obec uvedený projekt podávala, žiaľ, vláda ho 

pozastavila. Pozastavená je aj výzva na multifunkčné ihrisko v Krmeši, avšak bude opätovne 

obnovená koncom tohto roka. Ing. Dagmar Chvojková navrhla, aby v prípade neúspechu obec 

začala rekonštruovať multifunkčné ihrisko postupne, z vlastných zdrojov. 

Uznesenie č. 28/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

 

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za september 2016 až august 2017 

Poslanci obdržali všetky materiály písomne.  

Jozef Veverica – zaujímal sa, ako je to s platbou od firmy Gofex za prenájom už bývalého 

obecného skladu za rok 2016. Ekonómka obce Iveta Moravčíková vysvetlila, že výzvy 

k úhrade zasiela pravidelne, avšak ich úhrady za celé roky meškali takmer rok. Je 

pravdepodobné, že rok 2016 uhradia koncom roka alebo začiatkom budúceho roka. Ostatní 

poslanci nemali k predloženým materiálom žiadne pripomienky. 
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Uznesenie č. 29/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za september 2016 až august 2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2017 o podmienkach poskytovania 

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu 

v pôsobnosti Obce Vlachy 

Uvedený materiál obdržali poslanci obecného zastupiteľstva písomne, zároveň bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce a internetovej obecnej stránke. Obecný úrad ku dnu konania obecného 

zastupiteľstva nedostal od občanov k predkladanému materiálu žiadne pripomienky. Materiál 

spracovala Mgr. Dagmar Bruncková, ktorá zároveň navrhla, aby suma za úhradu 

opatrovateľskej služby bola jednotná. Pôvodný návrh by po zvážení komplikoval samotné 

vyúčtovanie v tom zmysle, že opatrovateľka by si musela denne viesť presný časový 

harmonogram práce, čo je pri ťažko zdravotne postihnutom človeku náročné. Objasnila 

prítomným poslancom postup pri zabezpečovaní opatrovateľskej služby v obci, práva 

a povinnosti žiadateľa a poskytovateľa. Momentálne má obec jednu vybavenú žiadosť, avšak 

pre nepriaznivý zdravotný stav žiadateľa s neurčitou prognózou, obec neuzatvorí pracovný 

pomer s opatrovateľkou, ktorá o prácu prejavila záujem. Čas ukáže, ako sa situácia vyrieši, 

avšak navrhla, aby do budúcoročného rozpočtu bola rozpočtovaná aj položka na mzdu jednej 

opatrovateľky, v prípade, ak občania o službu prejavia záujem. Poslanci obecného 

zastupiteľstva navrhli sumu za úhradu opatrovateľskej služby 1,50 Eur/hod. 

Uznesenie č. 30/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Sa uznáša 

Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 2/2017 o podmienkach poskytovania 

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti 

Obce Vlachy 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 6 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

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 

obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie – presun finančných prostriedkov 

nasledovne: 

                                          

Z podprogramu 4.1.1 Ochrana pred požiarmi 

 

03 200 635006 údržba budovy DHZ  - 1 500 EUR 

 

Do podprogramu 3.2.1 Verejná zeleň  a verejné priestranstvá 

   

05 600 635 006 údržba verejného priestranstva + 1 500EUR 

              (asfaltovanie plochy pod kontajnery sep. zberu) 

 

 

Uznesenie č. 31/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

                                                                  

 

K bodu č. 7 

 

Rôzne – Ladislav Guoth: 

a) Bytovka Vlachy – robí sa vrchná stierka 

b) Vodovodná prípojka Vlachy na novej ulici – pripraví sa projekt, realizáciu stavby 

bude robiť LVS a.s. Liptovský Mikuláš 

c) Krovinorez – bude treba zakúpiť v budúcom roku nový, starý doslúžil 

d) Materská škola – 12.9.2017 vyhlásené nové verejné obstarávanie 

e) Poďakovanie a zhodnotenie Dňa obce 2017 – starosta obce poďakoval prítomným 

poslancom za spoluprácu pri organizovaní tohto náročného podujatia. 
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.55 hod. 

Zapísala:  Mgr. Dagmar Bruncková 

Overovatelia:  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 21.9.2017 

 

 


