
Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 7/2014 

zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2014 

 konaného dňa 19.8.2014 o 10.00 hod. na obecnom úrade 

 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

Poslanci - Mirka Strmenská, Michal Krčula, Ján Podhor, Jozef Forgáč, Bc. Miroslav Hric, Jozef 

Veverica 

 

Neprítomný:  

Peter Brezniak 

 

Ostatní prítomní: 

Mgr. Dagmar Bruncková 

Ing. Marta Malíčková 

Ing. arch. Martin Baloga 

Ing. arch. Ján Bátora 

Ing. arch. Vlasta Cukorová 

Naďa Kormošová – OÚ Ţilina 

Mária Krajčová - OÚ Ţilina 

Jana Koţová - OÚ Ţilina  

Soňa Šurinová - OÚ Ţilina 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Forgáča a Jána Podhora. 

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

poslanci. 

 

Návrh programu: 

 

1. Územný plán obce Vlachy – vysvetlenie zákona č. 220/2004 o ochrane a vyuţívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

účasti pracovníkov Okresného úradu v Ţiline – odborov výstavby a bytovej politiky a odboru 

pozemkového a lesného. 



2. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŢP-Po2-14-1 Ochrana pred 

povodňami, za účelom realizácie projektu s názvom „Protipovodňové opatrenia obce Vlachy – 

Krmeš, stabilizácia koryta toku v rkm 0,000-0 063 „Hájsky potok“. 

 

Poslankyňa M. Strmenská navrhla doplniť program o bod: Informácia o výsledku rokovania s R. 

Jágerom. Po tomto návrhu dal starosta obce hlasovať o pozmeňovacom návrhu programu obecného 

zastupiteľstva:  

1. Územný plán obce Vlachy – vysvetlenie zákona č. 220/2004 o ochrane a vyuţívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

účasti pracovníkov Okresného úradu v Ţiline – odborov výstavby a bytovej politiky a odboru 

pozemkového a lesného. 

2. Informácia o výsledku rokovania s R. Jágerom. 

3. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŢP-Po2-14-1 Ochrana pred 

povodňami, za účelom realizácie projektu s názvom „Protipovodňové opatrenia obce Vlachy – 

Krmeš, stabilizácia koryta toku v rkm 0,000-0 063 „Hájsky potok“. 

 

Hlasovanie poslancov o pozmeňovacom návrhu: 

 

ZA: 3 (M.Strmenská, M. Hric, M. Krčula) 

PROTI: 1 (J.Podhor) 

ZDRŽAL SA: 2 (J.Veverica, J. Forgáč) 

 

 

K bodu č. 1: 

 

Územný plán obce Vlachy – vysvetlenie zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účasti 

pracovníkov Okresného úradu v Žiline – odborov výstavby a bytovej politiky a odboru 

pozemkového a lesného. 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní aj pracovníci Okresného úradu v Ţiline. 

Oboznámili prítomných s tým, ţe od 1.4.2013 je v platnosti novela zákona č. 220/2004 o ochrane a 

vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo má vplyv na 

posudzovanie nášho územného plánu. 

 

M. Strmenská – opätovne vysvetlila prítomným, prečo nebol schválený územný plán obce v roku 2013 

(procesné chyby v zverejnenom a predloţenom materiály, textové chyby vo všeobecne záväznom 

nariadení, kde mnohé veci sa netýkali našej obce, nepredloţenie materiálov poslancom). Zdôraznila, 

ţe odborne spôsobilej osobe obec vyplatila odmenu skôr, ako bol územný plán schvaľovaný na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom materiály 25.6.2013 obec k dispozícii vôbec nemala. 

 

M. Krajčová – sme jediná obec, ktorá svoj územný plán neschválila, a ktorej schvaľovací proces 

prebieha od roku 2008, resp. 2007. Zdôraznila, ţe pripomienkovanie vlastného územného plánu v čase 



schvaľovania je neskoro, poslanci obecného zastupiteľstva tým išli sami proti sebe. Všetky problémy 

a nedostatky s ním spojené sa mali riešiť v 30 dňovej lehote, ktorá je daná zákonom na pripomienky. 

Ak aj boli chyby v predloţenom všeobecne záväznom nariadení, chyby sa mali zapísať a pri 

najbliţšom schvaľovaní zmien a doplnkov by sa opravili, nakoľko nejde vţdy o vedomé veci 

a pochybenia môţu nastať. V súčasnosti v podstate existujú dve cesty. Prvá je schváliť pôvodný 

územný plán s tým, ţe následne by nasledoval proces zmien a doplnkov alebo pokračovať v novom 

procese, kde však existuje riziko, ţe obec bude musieť vrátiť dotáciu, nakoľko ho schváliť do termínu 

nestihne. Na zmeny a doplnky môţe obec opäť dostať dotáciu, v tomto roku bolo všetkým ţiadostiam 

z obcí vyhovené. 

 

M. Hric, J. Forgáč – vyslovili sa, ţe jednoduchšia cesta, bez rizika vrátenia dotácie je prvá.  

 

Následne poslanci, spoločne s prítomnými architektmi a zamestnancami Okresného úradu zo Ţiliny 

prebrali sporné plochy – chránené plochy, kde by sa nemalo stavať. Obec by mala prihliadnuť aj na 

demografický vývoj, v súvislosti s navrhovanou celkovou plochou v územnom pláne, určenou na 

zastavanie. 

 

11.45 hod. – z pracovných dôvodov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel poslanec M. Krčula. 

 

 

K bodu č. 2: 

 

Informácia o výsledku rokovania s R. Jágerom. 

Starosta obce L. Guoth informoval poslancov o tom, ţe s R. Jágerom rokoval niekoľkokrát. Dohodli sa 

na výslednej sume za odkúpenie pozemkov, ktoré obec od neho odkúpiť chce – o 2064,- Eur niţšej, 

ako R. Jáger pôvodne navrhoval. Za zameranie zaplatí obec polovicu nákladov. Zmluvu pripravuje 

jeho syn a to, kedy bude hotová závisí od ukončenia zameraní. Starosta obce sľúbil, ţe poţiada R. 

Jágera, aby zmluvu pripravil do septembrového zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak to bude z jeho 

strany moţné. 

 

M. Strmenská – zaujímala sa, v akej výške je v súčasnosti rezervná fond. Je vo výške 36.882,40 Eur. 

 

K bodu č. 3: 

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-Po2-14-1 Ochrana pred 

povodňami, za účelom realizácie projektu s názvom „Protipovodňové opatrenia obce Vlachy – 

Krmeš, stabilizácia koryta toku v rkm 0,000-0 063 „Hájsky potok“. 

 

Výška celkových výdavkov na uvedený projekt je v sume 115 546,91 Eur, spolufinancovanie obce 

v sume 5777,35 Eur.  

Jedná sa o 63 metrov potoka, vrátane mostu. Projekt bude realizovaný, v prípade úspechu, v roku 

2015. 

 

Uznesenie č. 38/2014/07 

Obecné zastupiteľstvo dňa 19.8.2014 

schvaľuje 



a) predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy OPŢP-Po2-14-1 Ochrana pred povodňami, za 

účelom realizácie projektu s názvom „Protipovodňové opatrenia obce Vlachy – Krmeš, 

stabilizácia koryta toku v rkm 0,000-0,063 „Hájsky potok“ 

 

b) výšku celkových výdavkov na projekt: 115 546,91€ 

 

c) výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 115 546,91€ 

 

d) výšku spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  

5 777,35 €  

 

e) spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov, deklarovaný výpisom z účtu a potvrdením 

z komerčnej banky o stave financií na účte 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

 

ZA: 5  

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

M. Strmenská – poţiadala mimo bodu rokovania o zabezpečenie spomaľovačov, aspoň počas letného 

obdobia, na ulici vo Vlaškách smerom k priehrade Liptovská Mara. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 12.23 hod. 

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam. 

 

 

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

Ján Podhor    ......................................... 

 

 

Ladislav Guoth    ......................................... 

 

 

 

Vlachy dňa 28.8.2014 

 


