VLACHANSKÉ
NOVINY
Vlachy
Ročník VI.

Spravodaj č. 2/2011

Všetkým našim spoluobčanom prajeme krásne, slnečné
leto, veľa zážitkov, načerpanie síl, rodinnej a osobnej
pohody! 
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Pán starosta, na slovíčko.......
Vážení občania,
v prvom čísle Vlachanských novín
boli vo všeobecnosti pomenované aktivity
našej obce, ktoré chceme realizovať v roku
2011 a vo volebnom období.
V mesiaci marec prebehlo verejné
obstarávanie
na
opravu
miestnej
komunikácie okolo kultúrneho domu Vlachy.
Realizácia prebehla v mesiaci apríl a máj,
kedy bola aj ukončená. Ostáva dokončiť
doplnkové služby, ktoré neboli v ponuke,
a to doplniť nové úradné a informačné
tabule, stojan na bicykle, osadiť lavičku
a dokončiť záhradnícke úpravy. Na časť pred vstupom na obecný úrad a poštu sme podali
projekt „Zelené obce“, ktoré vyhlásila Dexia banka. Výsledky budú známe začiatkom júla.
Ukončená je fotovoltaická elektráreň, technická kolaudácia prebehla 10.6.2011
a stavebná 22.6.2011, čím je zaručená výroba elektrickej energie pre vlastnú potrebu
a dodávku do siete.
Podarilo sa nám od 2.5.2011 zamestnať v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny a Povodím Váhu dvoch zamestnancov s pokrytím výdavkov na 100% (95 % úrad
práce, 5% Povodie Váhu) a od 1.6.2011 ďalších dvoch zamestnancov s 95% mzdovým
pokrytím (5% sa podieľa obec). Pracovníci realizujú protipovodňové práce na vodných
tokoch a na úpravách problémových miest v obci.
Traja pracovníci, na základe menších obecných prác, zabezpečujú údržbu trávnikov
vo všetkých častiach obce.
V mesiaci máj sa v objekte materskej školy úspešne zrealizoval víťazný projekt
Nadácie „Kia motors“, zameraný na dopravnú výchovu detí. Za 1.210,- €, sme nakúpili
trojkolky a bicykle. Obec zafinancovala všetky ostatné práce, ako asfaltovanie, značenie,
nátery.
Protipovodňové aktivity v máji boli zabezpečované okolo predajne Coop Jednoty
v Krmeši (prehĺbenie odtokového kanála, vyloženie betónovými tvárnicami). Chcel by som
touto cestou poďakovať našim spoluobčanom Mariánovi Ďurišovi a Vojtovi Bajáčkovi, ktorí
vo svojom voľnom čase a bez finančných náhrad uvedené práce realizovali.
Na základe dohody s Coop Jednotou v Liptovskom Mikuláši bola zrealizovaná
preložka skrine na propan butan a vydláždenie plochy pre stojan bicyklov pri vstupe do
predajne.
Pre zapojenie občanov do činnosti a problematiky obce bola vyhlásená verejná diskusia
o využiteľnosti kultúrneho domu vo Vlaškách, kde privítam akékoľvek názory a postrehy.
Pre kultúrny dom v Krmeši je spracovaná projektová dokumentácia na zateplenie
a výmenu okien. Čo sa týka jeho interiéru, je potrebné realizovať zmenu interiéru
vymaľovaním teplejšími farbami a možno realizáciou krbovej vložky, ktorá by pri
činnostiach slúžila na vykurovanie celého objektu kultúrneho domu. V blízkej budúcnosti
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bude pri tomto kultúrnom dome, v spolupráci s DHZ Krmeš-Vlachy zrealizovaná výstavba
sušiaka hadíc, na čo je spracovaný projekt a vybavuje sa aj stavebné povolenie. Do
15.7.2011 bude zároveň ukončený projekt „odvodnenie starého Krmeša“, ktorý bude
podkladom na žiadosť o finančné prostriedky z protipovodňových opatrení štátu.
Na zabezpečenie ďalších aktivít z možných finančných prostriedkov fondov obec
zabezpečuje projektovú a inú dokumentáciu, a to nasledovne:
- regulácia potoka pri bytovkách v Krmeši,
- zateplenie materskej školy,
- multifunkčné ihrisko v Krmeši (v mesiaci jún prebehlo vyhodnotenie ponúk
dodávateľov a pokračuje sa ďalej v technických veciach),
- zberný dvor Vlachy (je v štádiu projektovania s predpokladaným ukončením do
20.7.2011),
- predĺženie vodovodu vo Vlachoch od p. Feketíka v dĺžke 150 bm. Projekčne je
pripravený a v súčasnosti prebieha podanie na územné rozhodnutie, vodoprávne
konanie a stavebné povolenie.
Územný plán obce je momentálne po pripomienkovom konaní a prebieha
vyhodnocovanie.
Vážení občania, toľko v stručnosti o našej činnosti. Prajem Vám príjemnú dovolenku
a deťom pekné prázdniny.
Ladislav Guoth

Viete, ţe kultúrny dom Vlachy.....
 postavili svojpomocne občania Vlách v r.1934 z travertínu na pozemku odkúpenom od
Bohušovcov?
(foto č.1 - Občania pred dokončeným KD – archív p. Boženy Brunckovej)
(foto č.2 – Deti pred KD – archív p. Boženy Brunckovej)
 bol v obci prvou elektrifikovanou stavbou zásobovanou el. energiou vyrábanou Bankiho
turbínou v mlyne?
 bol zrekonštruovaný v roku 2002?
 v roku 2011 pribudla na streche solárna elektráreň ?
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Uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 15.4.2011
Uznesenie č. 49/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu prijatých uznesení z posledného
mimoriadneho
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
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
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
Uznesenie č. 52/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra obce
Ing. Miroslava Zeleného
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. týţdňov 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.
Uznesenie č. 54/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2011 o dodrţiavaní verejného
poriadku, čistoty a ochrany prírody na území
obce Vlachy

Uznesenie č. 55/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 34/2011/02M zo dňa 4.3.2011
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
d) obdobie, na ktoré sa preddavok
poskytuje je vţdy jeden kalendárny
štvrťrok, prvým obdobím, na ktoré sa
preddavok
poskytuje
je
druhý
kalendárny štvrťrok
e) povinnosť
zúčtovať
zverený
preddavok vţdy najneskôr v posledný
deň
príslušného
kalendárneho
štvrťroka
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, ţe 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
Uznesenie č. 58/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zloţenie
komisií
na
vykonanie
inventarizácie obecného majetku v termíne do
15.5.2011
a) komisia pre vykonanie inventarizácie
majetku pre DHZ Vlachy, Krmeš
zloţenie: Michal Krčula, Ing. Jindřich
Chvojka, Ivan Hlavatý ml.
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b) komisia pre vykonanie inventarizácie
majetku DHZ Vlašky
zloţenie: Jozef Forgáč, Roman Lovich,
Peter Peterec
c) komisia pre vykonanie inventarizácie
vo Futbalovom klube TJ Vlachy
zloţenie: Róbert Klubica, Miroslav
Rybársky, Vladimír Grieš
d) komisia pre vykonanie inventarizácie
v kultúrnych domoch
zloţenie
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 Moravčíkováekonómka, Dagmar Bruncková
Uznesenie č. 59/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
termín zasadnutia kultúrno-športovej komisie
na deň 27.5.2011
Uznesenie č. 60/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o príprave územného plánu obce
Uznesenie č. 61/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora za rok 2011
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

Uznesenie č. 63/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o zmluve o uzatvorení
budúcejzmluvy s Mgr. Martinou Oravcovou,
rod. Jágerovou a obcou Vlachy
Uznesenie č. 64/2011/02R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o pripravovanom projekte na
zateplení materskej školy
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, ţe 2. etapou –
vydanie knihy – sa bude obecné zastupiteľstvo
zaoberať na decembrovom zasadnutí v roku
2011
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
m) opatrovateľská sluţba
n) informácia
o zasadnutí
komisie
stavebnej a územnoplánovacej.
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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2011
Uznesenie č. 67/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
a) vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisií Ivana Madliaka
b) vzdanie sa mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva a členky komisií a ZPOZ Ivety
Moravčíkovej
Uznesenie č. 68/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
a) ţe poslanec Ivan Madliak sa dňa 30.5.2011 písomne vzdal svojho poslaneckého mandátu,
čím podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zanikol jeho mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
b) ţe podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako
náhradník:
Miroslav Hric, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa 27.11.2010 získal
120 platných hlasov .
2. vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Miroslava Hrica na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Vlachoch dňom 15.6.2011 a odovzdáva mu osvedčenie o tom, ţe sa stal
poslancom
Uznesenie č. 69/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
c) ţe poslankyňa Iveta Moravčíková sa dňa 2.6.2011 písomne vzdala svojho poslaneckého
mandátu, čím podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zanikol jej mandát poslankyne obecného zastupiteľstva,
d) ţe podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako
náhradník:
Peter Brezniak, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa 27.11.2010
získal 110 platných hlasov.
2. vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Petra Brezniaka na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Vlachoch dňom 15.6.2011 a odovzdáva mu osvedčenie o tom, ţe sa stal
poslancom.
Uznesenie č. 70/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
vyhlasuje voľby
hlavného kontrolóra pre obec Vlachy na deň 28. júl 2011 s úväzkom 10%
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Na

Obec Vlachy vyhlasuje verejnú
diskusiu na tému „Ďalšie využitie
kultúrneho domu vo Vlaškách“.
Verejná diskusia je vyhlásená
od 1.6.2011 do 31.8.2011. Počas
termínu

podávajte

svoje

návrhy prostredníctvom e-mailu na
adresu:

stránke

prebieha taktiež anketa, v ktorej sa

V rýchlosti....

tohto

internetovej

info@obecvlachy.sk

alebo

písomne na Obecný úrad vo Vlachoch.

obraciame hlavne na mladé rodiny
a mladých ľudí. Chceme zistiť, či
chcete zostať žiť v našej obci a či
by ste v prípade výstavby nájomných
bytom

mali

záujem

o získanie

takéhoto bytu! Zahlasujte aj Vy,
pomôže nám to!

www.obecvlachy.sk

Váţení občania!
Občania,
ktorí
majú
záujem
o
opatrovateľskú sluţbu mali by sa informovať na
obecnom úrade v obci a poţiadať o túto sluţbu p í
somne!
Podľa Zákona č.448/2008 sa musí obecný
úrad s touto ţiadosťou zaoberať a zahrnúť financie
do rozpočtu obce aj na túto činnosť.
O poskytnutie opatrovateľskej sluţby
môţe občan poţiadať na základe právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na túto sluţbu.
Stupeň odkázanosti určuje posudkový
lekár.
Dohodnutý rozsah prác a odpracovaných
hodín opatrovateľskej sluţby medzi ţiadateľom a
obecným úradom bude predmetom Zmluvy o
poskytnutí opatrovateľskej sluţby uzatvorenej
podľa paragr.74. odst. 7 uţ uvedeného zákona.
Stanovenie úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
sluţbu si určuje obecný úrad v obci a to jednotnou

Stanovenie úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
sluţbu si určuje obecný úrad v obci a to jednotnou
sumou za 1 hod. Opatrovateľku platí obecný úrad
mesačnou mzdou.

Občania sa nás pýtajú: Kedy treba podať
priznanie k dani za psa?

dane je 6,63 € na jeden rok. Daňová povinnosť
vzniká 1. dňom, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom daňovník psa nadobudol.

Predmetom dane za psa je pes,
starší ako 6 mesiacov. Výška

To je v krátkosti niekoľko informácií o
opatrovateľskej sluţbe. Verím, ţe sa táto sluţba
bude poskytovať i v našej obci, ako je to uţ
v iných, okolitých obciach.

Soňa S v í t k o v á, predsedníčka MS SČK v
Krmeši

-daňové priznanie nájdete na web stránke obce-
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Z činnosti našich hasičov.
Od posledného vydania Vlachanských
novín uplynuli uţ tri mesiace, dovoľte mi preto
poinformovať
vás
o drobných
starostiach
i radostiach v dobrovoľnom hasičskom zbore
Krmeš-Vlachy.
Koncom
marca
hasiči
z Krmeša
zorganizovali divadelné predstavenie. Uţ po
piatykrát na dosky nášho kultúrneho domu
zavítalo ľubeľské ochotnícke Divadlo Kolomana
Ondreja Urbana. Tentokrát sa predstavili
s veselohrou s názvom „Starostove kuchárky?!“
Na postave starostu Guľôčku nám ukázali, aká
ťaţká môţe byť úloha starostu, keď sa sľuby
sľubujú a blázni sa radujú ... .Nálada bola
výborná, diváci sa skvele bavili. Kolektív
z Ľubele opäť nezostal nič dlţný svojmu menu.
Bolo to veľmi príjemné spestrenie pôstneho
obdobia.
Treba spomenúť, ţe hasiči, ktorí akciu
organizovali nemali z nej ţiadny zisk. Výťaţok zo
vstupného pokryl náklady na divadelné
vystúpenie, vyplatené v hotovosti pokladníčke
ľubeľského divadla. Výťaţok z bufetu bol zase
pouţitý na malé občerstvenie pre samotných
hercov. O rok sa na Ľubeľcov tešíme opäť.
V apríli sa naši členovia Michal Krčula
a Milan Tonka zúčastnili na školení členov DHZ
pre okres Liptovský Mikuláš. V rozsahu 5 dní (40
hodín) boli oboznámení s technikou hasenia,
organizovaním práce pri samotnom poţiari
a prešli praktickým výcvikom. Náklady školenia
znášala obec, náklady na dopravu uhradil DHZ
Krmeš.
Celý máj sa niesol v znamení prípravy
hasičskej techniky na blíţiacu sa sezónu.
Pozornosť sme venovali hlavne hasičskej
striekačke, ktorá prešla kompletnou generálnou
opravou, zameranou na spoľahlivosť a zvýšenie
výkonu. Tieto práce financovala obec, ako
zriaďovateľ dobrovoľného hasičského zboru.
Ostatnú výzbroj, akou sú vysokotlakové hadice,
rozdeľovač či sací kôš sme si zaplatili z vlastných
zdrojov, získaných z predaja ţelezného šrotu, či
zorganizovania hasičskej zábavy. Po technickej
stránke sme uţ vyzbrojení veľmi dobre, všetko
ostatné je uţ len otázkou šikovnosti a zručnosti
našich hasičov.
Momentálne máme za sebou previerky
pripravenosti, ktoré sme v daţdivom počasí
absolvovali v Pavčinej Lehote. Dokázali sme

akcieschopnosť našej hasičskej jednotky.
Okrem toho sme sa uţ zúčastnili súťaţí
v Liptovskom Michale, Partizánskej Ľupči, či
prvého kola hasičskej ligy vo Vaţci. Ešte nás čaká
L.Ondrej, L.Porúbka, Trstené, Bobrovček,
L.Ondrašová, L.Mikuláš, L.Ján a samozrejme
Vlachy. I touto cestou by som chcel občanov obce
pozvať na Piaty ročník o putovný pohár starostu
obce Vlachy, ktorý sa bude konať v sobotu
3.9.2011, opäť v podvečerných hodinách,
pravdepodobne na futbalovom ihrisku vo
Vlachoch. Srdečne vás pozývame na ukáţku toho,
akým smerom sa uberá hasičský šport.
Riešili
sme
i jednu
nepríjemnosť.
Niekoľkokrát za sebou horel veľkoobjemový
kontajner, umiestnený pri cintoríne v Krmeši.
Prvý poţiar sme vyhodnotili ako samovznietenie,
keďţe boli horúce dni a v kontajneri boli
nahádzané sklenené fľaše z riedidla a farby. Ale
kontajner horel druhý, tretí ... spolu aţ päťkrát za
obdobie troch týţdňov. Uţ nešlo o náhodu, ale
o podpaľačstvo. A to sa i potvrdilo. Náhodným
svedkom boli videné osoby, samotný čin, bola
zaznačená poznávacia značka vozidla. Prípad bol
nahlásený
polícii.

Na „Ducha“ sme pred obchodom Jednota
postavili „Mája“. Je to prvýkrát a máme ešte čo
zlepšovať. V kaţdom prípade chceme túto peknú
a typicky dedinskú tradíciu zachovať.
Rok sa preklápa do svojej druhej
polovičky, začína nám leto a s ním i dovolenkové
obdobie. V mene členov DHZ vám ţelám veľa
záţitkov a príjemného oddychu.
Miroslav Hric, ml.
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č.
2/2011 o spôsobe a výške úhrady za
poskytovanie opatrovateľskej sluţby
Obecné zastupiteľstvo Vlachy (ďalej len
„zastupiteľstvo“) na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych
sluţbách) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vlachy č. 2/2011 o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej sluţby (ďalej len všeobecne záväzné
nariadenie)

4.

Čl. I
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
spôsob, výšku úhrady a platenie úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej sluţby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o sociálnych sluţbách) vydáva

Čl. II
Poskytovanie opatrovateľskej sluţby
1.

2.

Čl. II
Opatrovateľská sluţba
1.

2.

3.

Opatrovateľská sluţba je sociálna sluţba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách
podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
sluţbách.
Opatrovateľskou sluţbou sa poskytujú úkony podľa
prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych sluţbách.
Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej
činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah
úkonov sebaobsluhy nesmie byť niţší, ako je
minimálny
rozsah
zodpovedajúci
stupňu
odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách.
Opatrovateľskú sluţbu nemoţno poskytovať
fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová
sociálna sluţba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa
poskytuje peňaţný príspevok na opatrovanie
v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňaţných
príspevkoch
na
kompenzáciu
ťaţkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len zákon
o peňaţných príspevkoch)
c) ktorej sa poskytuje peňaţný príspevok na
osobnú
asistenciu
v zmysle
zákona
o peňaţných príspevkoch,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie
z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepouţije, ak
fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje
ústavná
zdravotná
starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje
odľahčovacia sluţba,1
c) ktorá je opatrovanou fyzickou osobou, ktorej
sa poskytuje peňaţný príspevok na opatrovanie
sa poskytuje opatrovateľská sluţba v rozsahu
najviac osem hodín mesačne.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej sluţby
je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie
opatrovateľskej sluţby vydanej obcou Vlachy.
Opatrovateľská
sluţba
sa
poskytuje
v domácnostiach prijímateľov v pracovné dni od
7.00 hod. do 15.00 hod.

Čl. III
Lekárska posudková činnosť
1.

2.

3.

Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného
stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu
fyzickej osoby, ktoré vykonáva lekár na základe
zmluvy s obcou.
Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej
posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym
pracovníkom obce.
Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej
činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku,
správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného
postihnutia
alebo
výpisu
zo
zdravotnej
dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov,

1

Odľahčovacia sluţba je sociálna sluţba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťaţkým
zdravotným postihnutím, kedy fyzická osoba, ktorá opatruje
nemôţe opatrovanie vykonávať. Jej cieľom je poskytnúť
fyzickej osobe, ktorá opatruje nevyhnutný odpočinok na
účel udrţania jej fyzického a duševného zdravia a to najviac
30 dní v kalendárnom roku (§41 zákona o sociálnych
sluţbách)
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4.

ktoré predloţila fyzická osoba, ktorá ţiada
o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje
posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia jej
zdravotného stavu.
Čl. IV
Sociálna posudková činnosť

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia
odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu sluţbu je
posudzovanie
a) individuálnych predpokladov fyzickej osoby
b) rodinného prostredia fyzickej osoby a
c) prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie
fyzickej osoby do spoločnosti.
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je
sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia
fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím
alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti
sebaobsluţných úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách
v porovnaní
s fyzickou
osobou
rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného
postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného
stavu.
Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania
odkázanosti na sociálnu sluţbu vykonáva sociálny
pracovník obce.
Posudzovanie
individuálnych
predpokladov
fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej
schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu
situáciu vlastným pričinením.
Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby
zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu
pomoci, ktorú jej poskytuje rodina (manţel,
manţelka, rodičia a deti).
Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje
začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, zahŕňa
najmä hodnotenie podmienok bývania, vrátane
dostupnosti verejných sluţieb a prístupnosti stavieb
občianskeho vybavenia.
Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na
opatrovateľskú sluţbu sa posudzuje aj rozsah
odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti
o jej domácnosť a rozsah odkázanosti pri
uskutočňovaní základných sociálnych aktivít
v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa
prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych sluţbách, častí
II. a III.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho
posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
sociálnu sluţbu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie
fyzickej
osoby
s ťaţkým
zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobsluţných
úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej sluţby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného
stavu.
Čl. VI
Spôsob a výška úhrady
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Úhradu za opatrovateľskú sluţbu platí prijímateľ
sociálnej sluţby podľa skutočného rozsahu hodín
poskytnutých úkonov sociálnej sluţby za
kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
sluţba poskytla.
Úhradu za opatrovateľskú sluţbu platí prijímateľ
sociálnej sluţby k 10. dňu v mesiaci, ktorý
nasleduje po mesiaci, v ktorom mu bola
opatrovateľská sluţba poskytnutá.
Úhradu môţe realizovať bezhotovostnou platbou na
účet obce alebo osobne do pokladne obecného
úradu.
Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú sluţbu musí
prijímateľovi sociálnej sluţby zostať mesačne
z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku ţivotného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Ak prijímateľ sociálnej sluţby nemá príjem alebo
jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
opatrovateľskú sluţbu, prechádza táto povinnosť na
rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej sluţby.
Rodičia
alebo
deti
môţu
uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej sluţby zmluvu o platení
úhrady za opatrovateľskú sluţbu, pričom po
zaplatení úhradu za ňu im musí mesačne zostať 1,3
násobku sumy ţivotného minima.
Výška úhrady za opatrovateľskú sluţbu je
stanovená podľa aktuálnej výšky príjmu prijímateľa
nasledovne:
Príjem občana

do 290 €
od 291 € do 440 €
nad 441€

Poplatok za 1
hod.
opatrovateľskej
sluţby
0,31 €
0,60 €
1,00 €

Čl. V
Posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu
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Čl. VII
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej sluţby
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poskytovateľ opatrovateľskej sluţby poskytuje
opatrovateľskú sluţbu na základe zmluvy o jej
poskytovaní.
Zmluva
o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby musí byť uzatvorená
spôsobom, ktorý je pre prijímateľa opatrovateľskej
sluţby zrozumiteľný.
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie
opatrovateľskej sluţby, je povinná podať písomnú
ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby obci. Ţiadosť obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať opatrovateľská sluţba, dátum
narodenia a adresu jej pobytu,
b) potvrdenie o príjme za predchádzajúci
kalendárny rok,
c) doklady o majetkových pomeroch,
d) deň začatia poskytovania opatrovateľskej
sluţby a čas jej poskytovania,
K ţiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby predloţí fyzická osoba aj
právoplatné
rozhodnutie
o odkázanosti
na
opatrovateľskú sluţbu, okrem fyzickej osoby,
ktorej obec zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej
sluţby bezodkladne, ak je jej ţivot alebo zdravie
váţne ohrozené, ak fyzická osoba nemá
zabezpečené
nevyhnutné
podmienky
na
uspokojovanie základných ţivotných potrieb alebo
ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby skončila pobyt v zariadení.
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej sluţby
obsahuje:
a) označenie zmluvných strán,
b) deň začatia poskytovania opatrovateľskej
sluţby,
c) miesto poskytovania opatrovateľskej sluţby,
d) sumu úhrady za opatrovateľskú sluţbu, spôsob
jej určenia a spôsob jej platenia,
e) dôvody odstúpenia od zmluvy.
Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej sluţby,
moţno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom
k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej sluţby.
Prijímateľ
opatrovateľskej
sluţby
môţe
jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby kedykoľvek aj bez uvedenia
dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako
30 dní.
Poskytovateľ
opatrovateľskej
sluţby môţe
jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní
opatrovateľskej sluţby, ak:
a) prijímateľ opatrovateľskej sluţby hrubo
porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
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o poskytovaní opatrovateľskej sluţby najmä
tým, ţe hrubo porušuje dobré mravy, ktoré
narúšajú občianske spoluţitie alebo nezaplatí
dohodnutú úhradu za opatrovateľskú sluţbu za
čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť
dohodnutej úhrady a dlţná suma presiahne
trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
b) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej
osoby na opatrovateľskú sluţbu.
Fyzická
osoba,
ktorej
je
poskytovaná
opatrovateľská sluţba, je povinná písomne oznámiť
obci zmeny v skutočnostiach, rozhodujúcich na
trvanie odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu
a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových
pomeroch, rozhodujúcich na určenie sumy úhrady
za opatrovateľskú sluţbu.

Čl. VIII
Spracovávanie osobných údajov
1.

2.

3.

Obec, ako poskytovateľ opatrovateľskej sluţby
spracováva osobné údaje v rozsahu potrebnom na
poskytovanie opatrovateľskej sluţby.
Na spracovanie osobných údajov na účely
opatrovateľskej sluţby sa vyţaduje súhlas
dotknutej osoby.
Osobné údaje, ktoré obec, ako poskytovateľ
opatrovateľskej sluţby, spracúva sú:
a) meno a priezvisko,
b) adresa pobytu,
c) dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) údaje týkajúce sa zdravia,
g) údaje o príjme,
h) údaje o majetku.

Čl. IX
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Vlachy, ktorým sa
upravuje spôsob určenia úhrady, výška úhrady
a spôsob platenia úhrady za poskytnutú
opatrovateľskú sluţbu zo dňa 5.7.2003.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č.
2/2011 o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej sluţby schválilo Obecné
zastupiteľstvo vo Vlachoch na svojom zasadnutí
dňa 24.6.2011, uznesením č. 74/2011/03R.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňom ..............2011.
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Dopravnou výchovou k bezpečnosti a
ochrane životov našich detí.
Dopravné " ihrištiatko" sme si po minulé roky
maľovali na povrchu školskej "žumpy". Už dva roky
bolo nefunkčné. Betón sa začal mrviť a farby umyl
dážď a sneh. Hlad detí po bicyklovaní sme v malej
miere uspokojovali na cestnej komunikácii pred
školou. Keď KIA MOTORS SLOVAKIA cez Nadáciu
Pontis ponúkla Finančný grant na podporu mobility,
využili sme príležitosť získania financií
na
dopravnú výchovu pre deti nielen z materskej školy, ale z celej obce. Vypracovali sme projekt
a keďže šťastie nám prialo, vybrali nás medzi dvadsať iných subjektov na Slovensku, aby sme
mohli náš plán aj zrealizovať. Za podpory starostu obce Ladislava Guotha sme vyasfaltovali
prístupovú cestu ku škole novým asfaltom a pomocou bielej farby sme z nej urobili ozajstnú
vozovku. Zakúpili sme deťom bicykle, kolobežky, dopravné značky, dopravné vesty, prilby aj
žmurkajúci semafor. Deti prostredníctvom hier a
zážitkového učenia získavajú teoretické vedomosti
a praktické zručnosti a návyky z oblasti dopravnej
výchovy.
V piatok 3.júna sme slávnostným prestrihnutím
pásky -za prítomnosti pracovníkov KIA MOTORS
SLOVAKIA - dali dopravné ihrisko
do
prevádzky.
Grilovačka,
súťaže,
policajti
v
uniformách aj policajné auto sa deťom veľmi páčili.
Ešte pár dní a začnú prázdniny. Čas, keď naše
deti- či ako chodci alebo cyklisti - budú na cestách
vystavení zvýšenému nebezpečenstvu. Aj nám záleží na šťastí a spokojnom živote detí.
Dopravnou výchovou, ktorú môžeme realizovať na zrevitalizovanom dopravnom ihrisku
prostredníctvom vhodných pomôcok, prispievame ku ich bezpečnosti.
Mgr. Janka Humená – riaditeľka MŠ vo Vlachoch

Váţení spoluobčania a milí športoví fanúšikovia!
Skončila sa nám ďalšia futbalová sezóna

skončiť pribliţne v strede tabuľky, ale

2010/2011, v ktorej náš futbalový klub FK

hlavne zahrať si z chuti futbal a samozrejme aj

Liptovské Vlachy účinkoval zaradený v III.A.

potešiť svojich fanúšikov našou hrou a snahou

triede Oblastného Futbalového

dosiahnuť dobré výsledky. Ţiaľ, pri tak úzkom

zväzu Liptovský Mikuláš. Pred

kádri, pracovných povinnostiach mnohých hráčov

sezónou sme si dávali za cieľ

a ku koncu sezóny aj početnými zraneniami, sa
nám cieľ skončiť na vyšších priečkach podariť
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nenaplnilo. Snahu hrať dobrý futbal však hráčom

tohto

uprieť nemoţno, nakoľko mnohí hlavne ku koncu

zakoreneného) na priateľské futbalové stretnutie

sezóny nastupovali so sebazaprením a v zlom

nášho klubu a jeho bývalých hráčov dňa 30. júla

zdravotnom stave. Aj preto by som sa im chcel

2011, spojeného s príjemným posedením pri

touto

cestou

poďakovať

a zaţelať

skoré

guľáši,

športu

na

(v našej

ihrisku

vo

obci

dosť

Vlachoch,

hlboko

pribliţne

uzdravenie, nakoľko nová sezóna 2011/2012 nám

od 16.hod. Na záver by som sa rád poďakoval

nezadrţateľne klope na dvere. Pred ňou by som

majiteľovi firmy Galia a starostovi obce za opravu

však rád pozval mojím menom a vlastne menom

krovu športovej budovy, ktorá bola uţ v značne

celého futbalového klubu všetkých priaznivcov

zlom stave.
Róbert Klubica - predseda FK Vlachy

Na žiadosť niektorých našich spoluobčanov, prikladám ešte jeden článok z môjho pobytu v Afrike!

Aj jeden zachránený ţivot stojí za to...
Keňa. Uţ som o tejto nádhernej africkej krajine napísala niekoľko článkov. Uverejnila mnoţstvo
fotografií na sociálnej sieti Facebook a bola presvedčená, ţe by to mohlo stačiť na to, aby si tí, ktorí si moje
príspevky chceli prečítať a pozrieť, prišli na
svoje. Dodnes sa stretávam s ľuďmi, ktorí
chcú vedieť viac a dodnes ma niektorí
ţiadajú, aby som napísala viac. A preto
pokračujem...
Muhoroni. Tajne som dúfala, ţe to
bude miesto, ktoré bude aspoň trochu
pripomínať mestečko s obchodmi, aspoň
jednou reštauráciou, miestom, kde sa dá
tráviť voľný čas. Nemala som veľa
priestoru na rozmýšľanie predtým, ako som
tam v lete v roku 2009 odcestovala. Čakala
ma však veľká dedina v nádhernom údolí,
s mnoţstvom slamených domčekov a
chatŕč z vlnitých plechov. Prvý pohľad na tú biedu ma šokoval, ale uţ v priebehu najbliţších dní som zistila,
ţe je tam úplne všetko. Mnoţstvo škôl, škôlok, stredné školy, kostoly, pošta, banka, mini obchodíky, trh,
krčma ... a to, čo sa mi zdalo na začiatku také hrozné, som s odstupom času prestala tak vnímať a videla
som len krásu, ktorá ma obklopovala všade, kde som sa pozrela.
Mojou úlohou bolo viesť centrum pre podvyţivené deti v misionárskej nemocnici a vzdelávať matky
týchto detí. Pracovala som od deviatej do jednej a od tretej do piatej popoludní. Víkendy som mala voľné aj
napriek tomu, ţe v Keni je 6 dňový pracovný týţdeň. Moja práca spočívala v zaregistrovaní dieťaťa,
zmeraní hlavičky, obvodu ruky, nohy, dĺţku tela, odváţení ho a vyrátaní stupňa podvýţivy. Bol od 1 po 5.
Piaty stupeň bol stav, kedy mi dieťa zomieralo na stole. Boli také. Všetky, okrem jedného dievčatka sme
zachránili. Píšem v mnoţnom čísle, lebo v ich prípadoch som uţ potrebovala aj zdravotnícku pomoc mojich
černošských kolegov z nemocnice. Malá, nádherná Michelle mala rok a pol a 4,5 kg. Otec ju nedovolil
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hospitalizovať, aj keď sme sa na jej zdravotnú starostlivosť chceli viacerí poskladať. Mala smolu, lebo bola
dievča. Zomrela dva mesiace po mojom odchode.
V Afrike pre väčšinu ľudí čas neznamená nič. Moje matky s deťmi museli chodiť do centra kaţdý
týţdeň v určený deň. Mala som obdobie, kedy som mala registrovaných 62 detí, takţe som si ich musela
podeliť na jednotlivé dni tak, aby sa mi všetci v týţdni vystriedali. Bolo to dosť práce, lebo som nerobila len
priamu prácu s nimi, ale musela som objednávať sušené mlieko a kašu, zabezpečiť ich dovoz, pováţenie do
sáčkov, robiť prieskum trhu, kde sa dá kúpiť lacnejšie, kaţdý mesiac podávať report vedeniu do Nairobi
a medzitým naučiť matky to, aby mi do centra prišli nielen v určený deň, ale aj v určený čas. Deň dodrţali,
lebo mali stravu len na týţdeň (keby som im dala viac, pravdepodobne by ju predali) , ale aj napriek tomu,
ţe mi do očí sľúbili, ţe prídu od deviatej do jedenástej, prichádzali okolo dvanástej. Od jedenástej uţ
prebiehalo vzdelávanie, s ktorým mi pomáhali dve kolegyne, nakoľko väčšina ţien, s ktorými som prišla do
kontaktu nevedeli anglicky tak, aby rozumeli prednášanej téme. Mnohé hovorili po anglicky veľmi málo
alebo vôbec. Ich jazykom bolo nárečie kmeňa Luo. Ťaţko sa to dalo zladiť, keďţe chodili ako chceli.
Snaţila som sa s nimi dohodnúť, sľúbili mi to, ale keďţe to ani po mesiaci a pol nešlo, musela som urobiť
to, ţe som centrum zatvorila o jedenástej a odišla do prednáškovej miestnosti. Tie mamy, čo prišli neskoro,
jedlo pre dieťa nedostali. O týţdeň boli všetky v centre načas. Musela som byť prísna, inak to s nimi nešlo.
Títo ľudia ţijú svoje dni od pol siedmej ráno do pol siedmej večer. „Od svitu do mrku.“ Nechodia nikde
alebo väčšinou nikde. Na minibus, ktorým sa dá dopraviť všade do celej krajiny nemajú peniaze a tak ich
ţivot plynie okolo malej chalúpky, väčšinou tam, kde sa narodili aj zomrú. Na to časový reţim nepotrebujú.
Ţiaľ, aj keď Keňa veľmi rýchlo napreduje, v ţivote tých najchudobnejších sa ešte desaťročia nezmení nič.
Nemajú prácu, lebo jej pre toľko ľudí niet. Nemajú polia, kde by si mohli pestovať zeleninu, lebo pôda je
drahá. Nemajú peniaze na vzdelanie, lebo uţ za stredné školy sa platí veľa. Nemajú financie na
antikoncepciu a kondómy (sú k dispozícii v kaţdej nemocnici zadarmo) odmietajú. Detí sa rodí veľa a HIV
nákaza sa šíri rýchlo. Celodennou stravou pre mnohé rodiny je často len uvarená kukuričná múka s vodou.
Zasýti, ale nevyţivuje. Mala som aj malé deti, ktoré celé dni pili len čierny čaj. Nechceli by ste ich vidieť.
Jeden chlapček mi upadal do bezvedomia priamo na vyšetrovacom stole. Od hladu a podvýţivy. Dnes je
z neho veselý trojročný chlapec, s bacuľatými líčkami, ktorému sa do tváre vrátil úsmev.
Mamograf a pitná voda. Po jednej mojej prednáške na tému rakovina prsníka prišla za mnou mladá
ţena s problémami, ktoré som opisovala ako príznaky tejto zhubnej choroby. Ţiaľ, nevedela som jej
pomôcť. Nevedeli jej pomôcť ani v našej nemocnici. Potrebovala vyšetrenie mamografom v Kisumu. Stálo
to priveľa. Vtedy som si prvýkrát uvedomila, aká som šťastná tam u nás, ďaleko na severe Európy. Druhý
raz som tento pocit mala, keď som si zabudla prevariť daţďovú vodu na pitnú a veľmi rýchlo som si
spomenula na to, čím u nás doma splachujeme. Čo by som len bola dala v tom momente za dúšok chladnej
vody z vodovodu. Dokonca som zacítila aj pocit hanby za to, ţe my čistou vodou tak plytváme a v Afrike
musia za ňou denne chodiť aj niekoľko kilometrov. A podotýkam, ţe tam ide o vodu z riečky alebo jazierok
po výdatných daţďoch.
V prostredí hladu sa osveta robí ťaţko. Preto fandím všetkým misionárom a ľuďom, ktorí chcú ísť do
Afriky pomôcť. Nie všetci to psychicky vydrţia. Aj ja som mala chvíľky, kedy som chcela byť doma, lebo
mi chýbal Liptov a rodina, ale veľkú väčšinu z mojich 6 mesiacov som bola šťastná a Afrika mi počarovala
na celý ţivot. Krajšieho miesta pre mňa na svete niet.
Pre tých, ktorí sa zaujímali, ako sa dá dostať na misiu: Podmienka je ukončené vysokoškolské
vzdelanie v odbore sociálna práca, ošetrovateľstvo, medicínske vzdelanie alebo príbuzné humanitné
vzdelanie, anglický jazyk slovom a písmom - pokročilý stupeň, resp. francúzsky jazyk na misie do Burundi,
Kambodže a na Haiti, zvládnutie psychologických testov a účasť na tropickom kurze. Mňa testy a kurz obišli,
pretože ma potrebovali takpovediac zo dňa na deň. Presné údaje nájdete na www.vssvalzbety.sk –
v podkapitole „projekty“. Treba si však uvedomiť, ţe Afrika to nie je len ukáţkové safari, ktoré ponúkajú
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cestovné kancelárie, veľké mestá a krásne pláţe pri Indickom oceáne. Afrika je presne to, čo som zaţívala
dennodenne ja, v našej dedine a v blízkych mestách.
-db-

Dozvuky minulosti.
Autor: Miroslav Hric, ml.
Nedávno obdrţala obec Vlachy Nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci
návrhu na preskúmanie rozhodnutia Obecného
zastupiteľstva obce Vlachy, ktorým bola
bývalému starostovi obce Ing. Ľubomírovi
Marjovičovi uloţená pokuta z dôvodu nesplnenia
si povinností v súlade s ustanoveniami Ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu
pri
výkone
funkcií
verejných
funkcionárov.
Tieto riadky znejú moc oficiálne a na prvé
počutie pre mnohých i nezrozumiteľne. Dovoľte
mi preto, váţení spoluobčania, aby som Vám túto
situáciu vysvetlil. Musím sa však vrátiť niekoľko
rokov dozadu a zhrnúť aspoň tie najzákladnejšie
fakty.
Kaţdý starosta, kaţdej obce na Slovensku,
ako verejný funkcionár má povinnosť na základe
ústavného zákona podávať písomné oznámenie za
kaţdý predchádzajúci kalendárny rok. V ňom
uvedie svoje majetkové pomery a majetkové
pomery svojej manţelky a neplnoletých detí, ktoré
s ním ţijú v jednej domácnosti. Taktieţ predkladá
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani
z príjmov fyzických osôb. Tieto oznámenia
v zalepenej obálke a v stanovenej lehote predkladá
komisii na ochranu verejného záujmu,
zriadenej pri kaţdom obecnom úrade. Členmi
komisie sú iba poslanci obecného zastupiteľstva.
Úlohu komisie presne stanovuje zákon. Jednou
z hlavných povinností je dohliadnuť na
nezlučiteľnosť funkcie starostu s inými
zamestnaniami a činnosťami, ďalej kontrola
podania
majetkových
priznaní
a dokladu
potvrdzujúceho sumu príjmov, kontrola dodrţania
časových lehôt na podanie atď. Ak komisia zistí
porušenie zákona, urobí o tom zápis a odporučí

obecnému zastupiteľstvu začať konanie vo veci
ochrany verejného záujmu.
A práve tu som vstúpil do sledu udalostí
i ja. Najskôr som pôsobil v komisii ako člen, no
v marci 2010 som bol obecným zastupiteľstvom
zvolený za predsedu tejto komisie. Komisiu spolu
so mnou tvorili ďalší traja poslanci OZ. Komisia
spoločne zistila, ţe Ing. Ľ.Marjovič, ktorý bol
v období od 28.12.2006 do 26.5.2009 starostom
našej obce, si viackrát za toto obdobie nesplnil
svoje povinnosti vyplývajúce mu z ústavného
zákona. Podľa komisie došlo k štyrom porušeniam
zákona, keď Ing.Ľ.Marjovič nepodal včas alebo
nepodal vôbec oznámenie o svojich majetkových
pomeroch a majetkových pomeroch svojej
manţelky. Komisia v uznesení odporučila
obecnému zastupiteľstvu začatie konania proti
Ing. Ľ. Marjovičovi a navrhla uloţenie pokuty za
kaţdé porušenie zákona osobitne.
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo so
závermi komisie a hlasovaním schválilo začatie
konania. Za začatie konania hlasovali všetci
siedmi vtedajší poslanci. Podľa zákona bola
stanovená i výška pokuty, ktorá sa rovná sume
zodpovedajúcej jednému mesačnému platu a to za
kaţdé porušenie zákona samostatne.
Ing.Ľ.Marjovič
odmietol
akceptovať
rozhodnutie obecného zastupiteľstva a odvolal sa
na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ţiadal,
aby Ústavný súd zrušil rozhodnutie obecného
zastupiteľstva proti jeho osobe a aby obci uloţil
úplné uhradenie vzniknutých trov konania.
Prešlo niekoľko mesiacov, počas ktorých
ústavný súd skúmal doloţené písomnosti komisie,
obecného zastupiteľstva, ako i protiargumenty
Ing. Ľ.Marjoviča. Rozhodol nasledovne:
V
jednom bode kvôli premlčanej dobe zrušil
rozhodnutie OZ a tým i pokutu vo výške 622,75 €.
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V ďalších troch bodoch vyhodnotil postup
komisie a OZ za správny, po formálnej, ako aj
vecnej stránke. Potvrdil i výšku pokuty.
Ing.Ľ.Marjovič je povinný zaplatiť obci
Vlachy pokutu vo výške 2 308,47 €. Sú to prvé
eurá, ktoré sa obci vrátia, po niekoľkých
prehratých súdnych sporoch. Rozhodnutie
ústavného súdu je konečné.
Ing.Ľ.Marjovič
vo svojej
obhajobe
argumentoval, ţe podnet na začatie konania zo
strany občanov obce, šetrenie komisie ako aj
rozhodnutie OZ je zaloţené, citujem „na
obrovskej nevraţivosti niektorých osôb voči jeho
osobe“. Z pohľadu vtedajšieho predsedu komisie
ako aj poslanca OZ toto tvrdenie odmietam. Ja
osobne som zamestnaný, v práci mám svoje
povinnosti. Musím sa riadiť pravidlami, ktoré
určuje zamestnávateľ. To je i prípad Ing.
Ľ.Marjoviča. Nerešpektoval pravidlá dané štátom,
či uţ z vlastnej viny, nevedomosti alebo
arogancie,
musí
zaplatiť.
Dlţnú
sumu

Ing.Ľ.Marjovič spláca obci v mesačných splátkach
po 210,- €.
Obyvatelia našej obce sa čoraz častejšie
zapájajú do chodu a kontroly samosprávy. Preto i
tento prípad môţe slúţiť ako memento pre
budúcich
starostov,
zástupcov
starostu
a poslancov OZ, ktorí budú nakladať s obecným

a teda našim
majetkom.

spoločným

Máme nového starostu, máme nových
poslancov OZ. Kaţdý s nich má svoj program,
všetkým nám spoločne ide o to isté. O rozvoj
a pohodu v obci. Ale podarí sa to len vtedy, ak
budeme všetci navzájom spolupracovať.

Vyberáme z obecnej kroniky – rok 1947/1948
„Rok 1947 začína radostne, prebehla zbierka medzi domácnosťami na vybudovanie
elektrizácie obce. Obecné voľby do Národného výboru priniesli zmenu v predsedníctve,
predsedom miestneho národného výboru sa stáva Jozef Molek dňa 15.11.1947. Okrem
predsedu miestneho národného výboru sa do budovania obce aktívne zapája i Peter Moravčík,
ktorý neúnavne organizuje a prejednáva skončenie elektrizácie. Osadené stĺpy čakajú na
montáž sekundárneho vedenia. Tieto práce sa končia v roku 1947 a v roku 1948 je sieť
a prípojky skončená. Radostný deň 10. marec 1948 prežívali občania už za svetla, ktoré
neúdilo izby a kuchyne, za svetla elektrického. Našli sa pravda i takí, čo elektrike
nedôverovali, no neskoršie boli presvedčení o istote a čistote elektrického svetla. Ďalšia
udalosť v roku 1948 bola tá, že vládu našej Československej republiky prevzala robotnícka
trieda, čo sa hneď odzrkadlilo i v našej obci. Nebolo to dlho a už sa na strechy domov
montovali reproduktory miestneho rozhlasu. Bubon, i keď dlhé roky svojím chrapľavým hlasom
burcoval občanov k vypočutiu denných správ, odišiel do výslužby. I v kultúrnomasovej práci
nastáva zmena, Štefánikov vzdelávací spolok zložil svoje účty. Nastupuje mladý spolok a to
Československý zväz mládeže, u ktorého sú väčšie predpoklady šírenia kultúry, keď sa o túto
organizáciu stará štát. Zákon o skonfiškovaní veľkostatkov zasiahol i obec Vlachy, tu, kde dve
tretiny všetkej pôdy patrilo veľkostatkárskym bratom Bohušovcom, ľuďom, ktorí na tejto
pôde nikdy nerobili. „
-pokračovanie nabudúce16

POZOR DETI!!! Súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž,
súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž, súťaž!!!!
Združenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky a Obec Vlachy
vyhlasujú súťaž:

Najkrajší zážitok z letných prázdnin 2011
1. O najkrajší obrázok – téma – zážitok z prázdnin
(formát výkresu minimálne A4, rôzne techniky)
Vekové kategórie :

škôlkári
mladší žiaci
starší žiaci

2. O najkrajší príbeh - téma – zážitok z prázdnin
(formát minimálne A5 ručne písaného textu)

Vekové kategórie :

mladší žiaci
starší žiaci

Spôsob zapojenia sa do súťaže :
Svoje výkresy a príbehy doručte na obecný úrad alebo do obecnej knižnice
od 1.7. do 15.9.2011

Výsledky súťaže, najkrajšie príbehy a obrázky budú zverejnené
v septembrovom čísle obecných novín.
Najlepší autori budú odmenení vecnými cenami.
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Deň pre deti
Nepriaznivé počasie akoby čakalo v sobotu 4.júna 2011 na začiatok Dňa pre
deti, ktorý usporiadali Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Krmeš –
Vlachy, Obec Vlachy a Združenie priateľov obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky.
Storočné lipy schovali pred dažďom deti aj horolezcov, ktorí pre nich
pripravili horolezecké lezenie na stromoch. Lanový rebrík a premostenie medzi
stromami dali zabrať od najstarších po najmladších. Najviac sa im však páčilo,
keď ich spúšťali na lane dolu z 10 metrovej výšky.
Súťaže na ihrisku prebiehali pomedzi kvapky dažďa a na vyhodnotenie sme
sa museli ukryť pred nimi do budovy pri ihrisku.
Keď prestalo pršať tak sme si opiekli špekačky a tak doplnili sily.
Hoci sa s nami počasie zahrávalo celé popoludnie, deti a ani rodičov (cca 85
osôb) to neodradilo a tak zažili veľmi pekné popoludnie.
Poďakovanie za dobrý priebeh podujatia patrí všetkým, ktorí sa podieľali
na jej príprave, organizovaní, ale najmä Vám, ktorí ste prišli.
O rok opäť dovidenia.
M. Strmenská
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Z pripravovaných aktivít obce
Pozývame Vás na:
30.7.2011 Futbalové stretnutie Obecného futbalového klubu Vlachy proti bývalým
hráčom klubu
27.8.2011 Deň Obce Vlachy, spojený s 2. ročníkom súťaže vo varení bryndzových
halušiek
3.9.2011

Putovný pohár starostu obce – nočné hasenie
Október

Posedenie s jubilantmi obce
10.12.2011 Mikuláš

17.12.2011 Vianočné popoludnie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aj naši mladí futbalisti zo ZŠ Ľubeľa.
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Upozornenia
Upozorňujeme všetkých občanov, aby pokosenú trávu z dvorov a záhrad nesypali do
potoka Kľačianka!
Ţiadame tých majiteľov psov, ktorí vlastnia viacerých psov a doteraz nepodali obci
priznanie za psa a nezaplatili za nich daň, aby tak urobili do konca augusta 2011!
Sledujte www.obecvlachy.sk

Oznamy
Na základe upozornenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
v Liptovskom Mikuláši a z dôvodu ochrany zdravia občanov až do prijatia Všeobecne
záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach nebude obecný
úrad vyhlasovať predaj akýchkoľvek výrobkov, či už
potravinových alebo nepotravinových. V uvedenom nariadení
budú určené presné miesta, podmienky, predajné dni a druh
tovaru, ktorý sa bude môcť v našej obci ponúkať občanom.
Tento oznam nie je zákazom predaja pre predajcov,
ktorí aj napriek tomu, že obec nemá platné nariadenie, budú
v obci svoj tovar ponúkať. Obec k tomu súhlas nevydá, takže
je na zvážení samotných občanov, či budú ich tovar kupovať.
Ďakujeme za pochopenie.

Od 15.6.2011 pracuje v obci obecné zastupiteľstvo v zložení:
Brezniak Peter
Forgáč Jozef
Hric Miroslav
Klubicová Jana
Klubica Róbert
Krčula Michal
Švec Ján
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