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Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch

032 13 Vlachy 126
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica č. 2/2013
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2013
konaného dňa 13.3.2013 o 17.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci - Ján Podhor, Miroslav Hric, Jozef Veverica, Mirka Strmenská, Peter Breznika
Neprítomný:
Michal Krčula – ospravedlnený, Jozef Forgáč - ospravedlnený
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková
Ing. Marta Malíčková

odborná referentka obecného úradu
hlavná kontrolórka obce

Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Petra Brezniaka a Ján Podhora.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli
prítomní piati poslanci.
Návrh programu:
1. Kontrola prijatých uznesení
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlachy č. 1/2013 o financovaní
záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času – prerokovanie a doplnenie
3. Doplnenie finančnej komisie
4. Prerokovanie územného plánu obce
5. Schválenie výšky dotácie pre FK Vlachy
6. Prerokovanie nájomnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Štefanom Petercom
7. Prerokovanie výrubu stromov v m.č. Krmeš – kultúrny dom a cintorín
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Starosta obce navrhol presunúť bod 5 za bod 1, vzhľadom k prítomnosti predsedu futbalového
klubu Róberta Klubicu.
Program zasadnutia OZ po navrhnutých zmenách:
1. Kontrola prijatých uznesení
2. Schválenie výšky dotácie pre FK Vlachy
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlachy č. 1/2013 o financovaní
záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času – prerokovanie a doplnenie
4. Doplnenie finančnej komisie
5. Prerokovanie územného plánu obce
6. Prerokovanie nájomnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Štefanom Petercom
7. Prerokovanie výrubu stromov v m.č. Krmeš – kultúrny dom a cintorín
Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Veverica

Celkom

x

x

x

5

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 1
Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce previedol kontrolu prijatých uznesení z posledného zasadnutia obecného
zastupiteľstva a skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu č. 2
Schválenie výšky dotácie pre FK Vlachy
Na základe žiadosti Futbalového klubu Vlachy o poskytnutie dotácie na rok 2013 vo výške
2580,- Eur bol na zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvaný aj predseda klubu Róbert
Klubica. V žiadosti skonštatoval, že v roku 2013 by malo dôjsť k zlučovaniu II. a III.
futbalovej triedy Oblastného futbalového zväzu. Z toho dôvodu sa zvýši poplatok za štartovné
o 10,- Eur a rovnako aj počet zápasov. V II. triede pribudne aj počet rozhodcov, pretože na
každom zápase musia byť traja. Z toho dôvodu požiadal, oproti roku 2012, o navýšenie sumy
pre chod futbalového klubu o 485,- Eur.
Jednotlivé položky:
 Štartovné
270, Platby za rozhodcov
105, Karty, hosťovania, prestupy
100, Platby za odohrané zápasy rozhodcom
jarná časť – 275,jesenná časť – 640,-
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Pranie dresov
Platby daňové a sociálne
Hosťovanie hráčov
Nákup materiálu
Prenájom telocvične

Spolu:

420,100,300,- (Jozef Grieš, Marek Alman)
300,70,2580,- Eur

Poslankyňa Mirka Strmenská sa zaujímala, či futbalový klub nemá príjem z 2% zo
zaplatených daní od fanúšikov a občanov, či má príjem z členských príspevkov a či sa
vedenie klubu nepokúšalo získať peniaze aj od sponzorov.
Róbert Klubica na to odpovedal, že klub nemá príjem z 2%, nakoľko registrácia a každoročné
poplatky nie sú najnižšie, členské príspevky sa nevyberajú, pretože 2/3 mužstva tvoria ľudia
bez práce a sponzora majú Miroslava Flora, ktorý financuje hráčom občerstvenie po zápase
doma.
Poslankyňa Mirka Strmenská zdôvodnila potrebu hľadania si aj iných zdrojov na činnosť
klubu, nakoľko podľa jej slov bude predpokladaný príjem zo štátneho rozpočtu pre obce nižší,
ako v minulých rokoch. Združenie, ktoré vedie ona získalo na 2% z daní 700 Eur, takže aj
futbalový klub by mohol získať podobné financie. Starosta obec Ladislav Guoth pripomenul,
že firma OZO Liptovský Mikuláš prispela obci v roku 2012 sumou 500,- Eur na športovú
činnosť.
V ďalšej diskusii sa prítomní zaoberali výškou požadovanej sumy na činnosť futbalového
klubu.
Poslankyňa Mirka Strmenská navrhla, keďže ešte nie je jasné, či k zlúčeniu tried dôjde, aby
športovcom bola poskytnutá dotácia ako v roku 2012 s tým, že ak k zlúčeniu dôjde po
ukončení jarnej súťaže, dodatkom ku zmluve by im chýbajúca čiastka bola poskytnutá.
Róbert Klubica navrhoval opačný postup, a to, že ak k zlúčeniu tried nedôjde, bude obci
uvedená suma vrátená späť na účet. Okrem toho zdôvodnil to, že pranie dresov a uterákov by
v práčovni vyšlo na 7,- Eur za uteráky a 2,70 Eura za kilo odevov, čo by bolo podstatne
drahšie (mokré dresy majú aj 4 kg) ako to, ako majú pranie zabezpečené teraz - 420,- Eur
(súkromná osoba). Čo sa týka nákupu kopačiek, je vecou každého hráča, aké kopačky a za
koľko si kúpi, avšak po dohode každému hráčovi bude futbalový klub prispievať sumou
maximálne 20,- Eur.
K výške dotácie zaujal stanovisko aj prítomný občan Pavol Strmenský, ktorý navrhol, aby
dotácia bola schválená v požadovanej sume 2580,- Eur, ale odporučil, aby v zmluve (nie
formou prílohy) boli presne špecifikované jednotlivé položky tak, ako sú uvedené v žiadosti
futbalového klubu. Ak sa prostriedky nevyčerpajú, zo zákona je futbalový klub povinný ich
vrátiť na účet obce. Navrhol, aby pranie dresov a uterákov bolo zabezpečované svojpomocne.
Upozornil, že s prostriedkami z verejných zdrojov je nutné nakladať efektívne a hospodárne.
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Uznesenie č. 8/2013/02
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) Výšku dotácie pre futbalový klub na rok 2013 vo výške 2580,- Eur
b) Vyplatenie zálohy futbalovému klubu vo výške 1000,- Eur do 18.3.2013
Hlasovanie poslancov:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Veverica

Celkom

x

x

x

5

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlachy č. 1/2013 o financovaní
záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času – prerokovanie a doplnenie
Pripravovaný návrh nariadenia obsahoval výšku príspevku obce na dieťa, ktoré navštevuje
centrum voľného času v sume 62,- Eur na jedno dieťa a školský rok. Okrem toho obsahoval
podmienky, za akých obec príspevok poskytne.
Poslankyňa Mirka Strmenská sa spýtala, či túto povinnosť musí obec riešiť všeobecne
záväzným nariadení. Nakoľko obec nezriaďuje centrum voľného času, môže byť výška
príspevku odsúhlasená obecným zastupiteľstvom bez nariadenia a všetky podmienky môžu
byť uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. Na tomto základe bude poslancom na aprílové
zasadnutie obecného zastupiteľstva doručený návrh zmluvy a návrh na uznesenie.

K bodu č. 4
Doplnenie finančnej komisie
Finančná komisia nebola doplnená o chýbajúceho člena, pretože o túto činnosť neprejavil
záujem žiadny ďalší občan, starosta obce a poslanci nepredložili k tomuto bodu rokovania
žiadny návrh. Poslanec Miroslav Hric navrhol, aby oznam o uvoľnení mandátu člena komisie
bol uverejnený v najbližšom čísle obecných novín.
K bodu č. 5
Prerokovanie územného plánu obce
Starosta obce Ladislav Guoth oboznámil poslancov, že deň pred rokovaním obecného
zastupiteľstva mal stretnutie so zástupcom Mgr. Martiny Oravcovej, p. Jágerom. V ten istý
deň telefonicky hovoril aj s Petrom Koprnom. Obidvaja vlastnia v našej obci pozemky. Ani
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jeden z nich do konania obecného zastupiteľstva nesplnil svoj sľub, v súvislosti
s pripravovaným územným plánom obce.
Uznesenie č. 9/2013/02
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje,
že s Mgr. Martinou Oravcovou bola vzájomne odsúhlasená a podpísaná zápisnica v tom
zmysle, že v územnom pláne obce budú zapracované jej požiadavky a ona za 1,- Euro
daruje obci nasledovné pozemky, v zmysle zápisu stavebnej komisie zo dňa 10.9.2011:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ihrisko v Krmeši
Cesta za potokom vo Vlachoch p.č. E/107/540 (GP)
Cesta k ihrisku Vlachy p.č. E/107/43 (GP)
Cesta k pozemkom pod železnicou v Krmeši
Vodný tok pri KD Vlachy p.č. E/107/542
Vodný tok pri ihrisku v Krmeši (Hájsky)
Cesta pred bytovkami v Krmeši

A že do dnešného dňa nebola táto dohoda v plnom rozsahu zo strany žiadateľa Mgr.
Martiny Oravcovej naplnená.
2. odporúča
Starostovi obce písomne vyzvať Mgr. Martinu Oravcovú na konzultáciu plnenia dohody
zo dňa 10.9.2011 na deň 22.3.2013 o 17.00 hod. za prítomnosti členov stavebnej komisie

Hlasovanie poslancov:
Poslanci
Za

Brezniak

x

Forgáč

Hric

x

Krčula

Podhor

Strmenská

Veverica

Celkom

x

x

x

5

Proti
Zdržal sa

Uznesenie č. 10/2013/02
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje,
že vlastník pozemkov č. 106/3,11,12, 160, 161/6, 162/6 Peter Koprna si nesplnil
dohodnutú povinnosť, že za odplatu 6000,- Eur obec zabezpečí v územnom pláne
zaradenie hore uvedených pozemkov, ako stavebné pozemky

2. odporúča
Starostovi obce písomne vyzvať Petra Koprnu na konzultáciu plnenia dohody zo dňa
10.9.2011 na deň 22.3.2013 o 17.00 hod. za prítomnosti členov stavebnej komisie
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Hlasovanie poslancov:
Poslanci
Za

Brezniak

x

Forgáč

Hric

x

Krčula

Podhor

Strmenská

Veverica

Celkom

x

x

x

5

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 6
Prerokovanie nájomnej zmluvy medzi obcou Vlachy a Štefanom Petercom
Poslanci obecného zastupiteľstva a hlavná kontrolórka obce obdržali kópiu nájomnej zmluvy
medzi obcou a občanom Štefanom Petercom. Zmluva bola podpísaná v roku 2003 a je platná
do konca roka 2013.
Na základe tejto zmluvy je Štefanovi Petercovi prenajatá športová autobusová garáž za sumu
498,- Eur (15.000 Sk /30,126 = 497,908 Eur) ročne. Táto suma je zasielaná na účet
futbalového klubu. Uvedenú sumu podľa slov Róberta Klubicu futbalový klub vyčerpá na
poplatok za vedenie účtu, chod bufetu, občerstvenie a organizovanie stretnutia s bývalými
hráčmi a funkcionármi. Na otázku poslanca Miroslava Hrica – predseda futbalového klubu
odpovedal, že uvedená suma z prenájmu nie je zaevidovaná v účtovníctve klubu ako príjem
a následne nie je riadne zúčtovaná.
Poslankyňa Mirka Strmenská skonštatovala, že futbalový klub je samostatný právny subjekt,
takže nie je v poriadku to, že prostriedky, ktoré sa získavajú z prenájmu obecného majetku idú
na účet klubu a nie na účet obce.
Hlavná kontrolórka Ing. Malíčková potvrdila slová poslankyne Mirky Strmenskej.
Poslanec Miroslav Hric sa následne vyjadril, že nie je záujmom poslancov obecného
zastupiteľstva likvidovať futbalový klub, avšak nik z prítomných nevedel o existencii tejto
zmluvy a je nutné, aby bola prepracovaná, resp. doplnená tak, aby financie za prenájom išli na
účet obce.
V ďalšej diskusii sa poslanci venovali využitiu uvedenej garáže pre obecné účely po skončení
platnosti zmluvy a nutnosti schválenia jej dodatku, ktorý sa týka bodu 3) uvedenej zmluvy
v nasledovnom znení:
„ 3. Výška, splatnosť a spôsob platenia nájomného:
Podľa plochy, ročné nájomné predstavuje 498,- Eur. Nájomca sa zaväzuje nájomné
poukazovať raz ročne v sume 498,- Eur na účet obce č. 8107105001/5600, vedený v Prima
banke a.s. v Liptovskom Mikuláši. „
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Uznesenie č. 11/2013/02
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu bodu 3) nájomnej zmluvy medzi Obcou Vlachy a Štefanom Petercom nasledovne:
„Podľa plochy, ročné nájomné predstavuje 498,- Eur. Nájomca sa zaväzuje nájomné
poukazovať raz ročne v sume 498,- Eur na účet obce č. 8107105001/5600, vedený v Prima
banke a.s. v Liptovskom Mikuláši.“
Hlasovanie poslancov:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč

x

Hric

x

Krčula

Podhor

Strmenská

Veverica

Celkom

x

x

x

5

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 7
Prerokovanie výrubu stromov v m.č. Krmeš – kultúrny dom a cintorín
Na základe žiadosti občana Vlastimila Rybárskeho o vypílenie líp pri Kultúrnom dome
v Krmeši starosta obce Ladislav Guoth navrhol, aby sa k predmetnej veci zišla dňa 21.3.2013
o 17.00 hod. komisia stavebná a územnoplánovacia a komisia verejného poriadku a životného
prostredia.

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce
Ladislav Guoth.
Zapísala Mgr. Dagmar Bruncková
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v trvaní.......
Overovatelia:
Peter Brezniak

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

Ján Podhor

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

Ladislav Guoth

Vlachy dňa 15.3.2013

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

