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

Zápisnica č. 10/2014
zo X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2014
konaného dňa 20.10.2014 o 18.00 hod. na obecnom úrade

Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci - Mirka Strmenská, Michal Krčula, Ján Podhor, Jozef Forgáč, Jozef Veverica
Ospravedlnení:
Peter Brezniak, Bc. Miroslav Hric
Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Michala Krčulu a Jozefa Vevericu.
Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní piati
poslanci. Navrhol, aby z návrhu programu bol vypustený pôvodný bod č. 4 – Kontrola
prijatých uznesení pre PN hlavnej kontrolórky obce Ing. Marty Malíčkovej.
Návrh programu po úprave:
1. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa §
50a Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi obcou Vlachy a Liptovskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s. Liptovský Mikuláš (materiál zo zasadnutia OZ dňa
10.9.2014) za účasti zástupcov LVS, a.s. Liptovský Mikuláš
2. Územný plán obce
3. Schválenie odkúpenia pozemkov od PhDr. Martiny Oravcovej
4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
5. Plnenie rozpočtu k 30.9.2014
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za máj aţ september 2014
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2014 o určení plôch na vylepovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií vo volebnej kampani pre voľby do
samosprávy obcí
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8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu ţúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
9. Nájomná zmluva medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská
Štiavnica a obcou Vlachy
10. Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vlachy – FK Liptovské Vlachy
11. Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vlachy – Rímskokatolícka cirkev Liptovský Michal
12. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na prípravu a realizáciu prác medzi obcou Vlachy
a Lukášom Kanderom (zimná údrţba)
13. Interpelácia poslancov
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa § 50a
Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. Liptovský Mikuláš
K tomuto bodu rokovania boli na ţiadosť poslancov obecného zastupiteľstva prizvaní aj
zástupcovia LVS a.s. Liptovský Mikuláš Ing. Danek a Ing. Bendík.
Navrhovaná stavba, ktorá je predmetom uvedenej zmluvy, rieši rekonštrukciu vodovodného
potrubia z vodojemu Krmeš a vodojemu Vlachy do novo navrhovanej čerpacej stanice
Vlašky, výstavbou nového výtlačného potrubia cez Havránok do vodojemu Bobrovník.
K vydaniu stavebného povolenia budú so všetkými vlastníkmi pozemkov podpísané zmluvy
o budúcich zmluvách a pred vydaním stavebného povolenia budú prizvaní všetci vlastníci
pozemkov na stavebné konanie.
M. Strmenská – zaujímala sa, ako dlho bude prebiehať rekonštrukcia, či bude počas nej
odstávka vody v obci, rovnako sa zaujímala o to, či by sa zároveň nemohli rekonštruovať aj
vedľajšie prípojné vetvy.
Zástupcovia LVS a.s. jej odpovedali, ţe rekonštrukcia bude trvať cca 2 roky, vedľa starého
vodovodného potrubia sa bude ťahať nové, takţe občania bez vody nebudú. Práce budú
prebiehať po úsekoch a po kaţdej časti budú pozemky zároveň aj upravované. V súvislosti
s bočnými vetvami – to je uţ otázka financií a toho, čo schváli Valné zhromaţdenie LVS a.s.
Liptovský Mikuláš.
Uznesenie č. 53/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
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Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa § 50a Občianskeho
zákonníka v platnom znení medzi obcou Vlachy a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Liptovský Mikuláš
Hlasovanie poslancov :
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (J. Podhor)
K bodu č. 2
Územný plán obce
Ing. arch. Vlasta Cukorová prečítala prítomným poslancom mailovú komunikáciu s Ing.
arch. Máriou Krajčovou z Okresného úradu v Ţiline, odboru výstavby a bytovej politiky,
oddelenia územného plánovania a s Ing. Miroslavom Tomom, investorom a sponzorom
územného plánu obce. Informovala aj o doplnení podkladov pre vydanie stanoviska
k preskúmaniu súladu návrhu územného plánu podľa v zmysle § 25 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Poslanci obecného
zastupiteľstva sa dohodli, ţe stiahnu pôvodnú ţiadosť o preskúmanie súladu návrhu
územného plánu v zmysle uvedeného paragrafu a zákona a podajú novú ţiadosť. Zároveň sa
dohodli a podpísali list pre Ing. arch. Máriu Krajčovú s prosbou o čo najrýchlejšie vydanie
tohto stanoviska, nakoľko 9.11.2014 uplynú 3 roky od poskytnutia štátnej dotácie vo výške
10.000,- Eur na spracovanie a schválenie územného plánu obce. Ak by sa do uvedeného
termínu územný plán neschválil, obec by dotáciu musela vrátiť.
K bodu č. 3
Schválenie odkúpenia pozemkov od PhDr. Martiny Oravcovej
Starosta obce predloţil prítomným poslancom návrh na odkúpenie pozemkov v Katastrálnom
území Vlachy od vlastníčky pozemkov PhDr. Martiny Oravcovej za kúpnu cenu 20 941,- €
s tým, ţe kúpnu zmluvu pripraví predávajúci.
Ide o nasledujúce pozemky:
CKN č.

106/2 TTP
489/6 ostatné plochy
161/4 TTP
161/29 TTP
162/2 ostatné plochy
106/1 TTP
106/22 ostatné plochy
106/23 ostatné plochy
161/5 TTP
161/46 TTP
161/48 vodné plochy
161/49 vodné plochy
489/2 ostatné plochy

516 m²
218 m²
589 m²
951 m²
13 m²
407 m²
271 m²
908 m²
260 m²
72 m²
14 m²
43 m²
2667 m²
Spolu: 6929 m²
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Nakoľko v zmysle nových zameraní týchto pozemkov nebolo na zasadnutí obecného
zastupiteľstva moţné presne identifikovať o ktoré pozemky ide, poslankyňa M. Strmenská
upozornila na to, ţe obec nemôţe kupovať neidentifikovateľné pozemky a na tomto základe
navrhla aj uznesenia k tomuto bodu rokovania. Kúpa pozemkov bude odsúhlasená po
doloţení geometrických plánov, aby poslanci presne vedeli, čo bude obec kupovať.
Uznesenie č. 54/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
a) akceptuje
Ponuku od PhDr. Martiny Oravcovej s podmienkou, ţe na schválenie predmetnej veci
potrebuje doloţiť geometrické plány
b) vyčleňuje
20.941,- Eur na kúpu pozemkov
c) poveruje starostu obce
doriešiť odkúpenie aj nasledovného pozemku KN-C č. 37/2, k.ú. Vlachy
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
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
bolo predloţené obecnému zastupiteľstvu nasledujúce rozpočtové opatrenie:
Zmena rozpočtu na rok 2014:
Povolený presun rozpočtových prostriedkov starostom v zmysle článku 21 ost. 1 pís. a)
VZN
Výdavková časť:
Presun z podprogramu 2.3.3. Prevádzka budovy OcÚ
632001 002 plyn OÚ Vlachy
- 600€
Presun do podprogramu 2.3.1.Nákup materiálu a sluţieb pre OcÚ
637004 všeobecné sluţby
+ 300€
637005 špeciálne sluţby
+ 300€
Presun v podprograme 4.1.1. Ochrana pred poţiarmi
Zo
634001 palivo, mazivo DHZ
-160€
Na
637001 školenia, kurzy DHZ
+160€
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Presun v podprogram 5.3.1. Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
Zo
634004 003 vývoz a uloţenie TKO
- 40€
Na
637012 001 zák. poplatok za uloţenie TKO +40€
Presun z podprogramu 9.4. Kronika
Zo
633006 všeobecný materiál
- 250€
Presun do podprogramu 9.3.1.Kultúrne podujatia, slávnosti, oslavy
633016 reprezentačné – deň obce

+ 250€
Uznesenie č. 55/2014/10

Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5
Plnenie rozpočtu k 30.9.2014
V súvislosti s predloţeným materiálom, M. Strmenská sa pýtala na výdavky za špeciálne
a všeobecné sluţby, nákup plynu a poplatky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov, kde
plánovaný rozpočet nebude postačovať. I. Moravčíková jej na uvedené otázky odpovedala.
Starosta obce L. Guoth poinformoval prítomných, ţe finančný príspevok od firmy Enel, ktorý
mal byť pouţitý na výstavbu detského ihriska pred obchodom v Krmeši sa pre majetkoprávne
dôvody vyuţil na výstavbu detského ihriska v materskej škole.
Uznesenie č. 56/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.9.2014
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 6
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za máj aţ september 2014
V predloţenej správe hlavná kontrolórka obce vykonala nasledovné kontroly, činnosti a
zisťovania:
1.) Kontrola pokladničných operácií za 1. a 2. štvrťrok 2014, inventúra pokladne
Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za I. a II.
štvrťrok 2014, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.
Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 28.4.2014. Vykonanou
následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými
prostriedkami obce.
2.) Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2013
Predmetom kontroly boli dotácie, ktoré obec na základe podpísaných zmlúv v roku 2013
poskytla Futbalovému klubu TJ Vlachy, CVČ Lipt. Mikuláš a ZŠ s MŠ Ľubela. Všetky
dotácie boli v súlade so zmluvami zúčtované.
3.) Kontrola plnenia uznesení v roku 2014
Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Kontrolou bolo zistené, ţe k 30.9.2014 prijalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach
celkom 52 uznesení, väčšina z nich je splnená.
4.) Zistenie stavu inventarizácie obce za rok 2012
Kontrola nebola plánovaná, bola doplnená do plánu činnosti na základe poţiadavky p.
poslankyne Strmenskej.
5.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie január až apríl 2014
Na zasadnutí OZ 21.5.2014 bola preloţená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju
zobralo na vedomie.
6.) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 bolo vypracované a predloţené
na zastupiteľstve OZ dňa 25.6.2014, ktoré ho zobralo na vedomie uznesením č. 26/2014/05.
7.) Vypracovanie odborného stanoviska k monitorovacej správe k 30.6.2014
Odborné stanovisko k monitorovacej správe k 30.6.2014 bolo vypracované a predloţené na
zastupiteľstve OZ dňa 10.9.2014, zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie uznesením č.
44/2014/08.
8.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2014
Na zasadnutí OZ dňa 10.9.2014 bol predloţený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky. Po
doplnení o bod 7. Vyhodnotenie inventarizácie obce za rok 2012 bol schválený uznesením č.
46/2014/08.
9.) Účasť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva
Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastnila štyroch zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 57/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za máj aţ september 2014
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Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 2/2014 o určení plôch na vylepovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií vo volebnej kampani pre voľby do
samosprávy obcí
Všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta na vylepovanie plagátov, a to nasledovné:
a) úradná tabuľa pri obecnom úrade
b) informačná tabuľa pri predajni COOP Jednota v Krmeši
c) informačná tabuľa pri DHZ vo Vlaškách
Uznesenie č. 58/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Sa uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 2/2014 o určení plôch na vylepovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií vo volebnej kampani pre voľby do
samosprávy obcí
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 8
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Vlachy
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje dočasné obmedzenie alebo zákaz uţívania pitnej
vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci
v čase jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní ţúmp podľa
miestnych podmienok.
Uznesenie č. 59/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Sa uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Vlachy
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Hlasovanie poslancov :
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (M. Strmenská, J. Podhor)
K bodu č. 9
Nájomná zmluva medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská
Štiavnica a obcou Vlachy
Predmetom nájmu je miestna komunikácia k cintorínu a vodovodu na cintorín vo Vlachoch,
s dobou 10 rokov o výmere 4173 m2, parcela KN-c č. 170/5, druh pozemku ostatné plochy
v k.ú. Vlachy. Cena, ktorú obec za nájom zaplatí je 1,- Euro ročne, nakoľko obec na vlastné
náklady, pre havarijný stav, cestu zrekonštruovala.
Uznesenie č. 60/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Nájomnú zmluvu medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica
a obcou Vlachy
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 61/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Opravu cesty na cintorín Vlachy frézovanou asfaltovou zmesou v š. 3,20 m, hr. 8-10 cm
a v dĺţke 240 m v hodnote 4.792,80 Eur
Hlasovanie poslancov :
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (M. Strmenská)
M. Strmenská – zaujímala sa z akých finančných prostriedkov sa bude financovať táto
rekonštrukcia (z predaja bytu v bytovke vo Vlachoch) a vyslovila nesúhlas s tým, aby obec
porušovala predpisy a aby sa finančné výdavky schvaľovali dodatočne v obecnom
zastupiteľstve.
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K bodu č. 10
Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vlachy – FK Liptovské Vlachy
Ţiadosť o navýšenie dotácie o 400,- Eur podal predseda futbalového klubu z dôvodu
zaradenia klubu do inej súťaţe, kde sa zvýšili náklady na rozhodcov a prihlášku do súťaţe.
M. Strmenská – skonštatovala, ţe obec nie je sme povinná poskytovať dotácie, ak sa dotácia
poskytne raz, nie je ju moţné navyšovať, lebo je to v rozpore s vlastným všeobecne záväzným
nariadením. Zaujímala sa, na čo futbalový klub pouţíva príjmy z bufetu a vstupného,
skonštatovala, ţe futbalový klub sa nevenuje deťom za čo platí ročne pokutu 160,- Eur
a spýtala sa, čo si futbalisti platia sami. Na tomto základe nemôţe o uvedenej ţiadosti
hlasovať, nakoľko je v rozpore s právnymi predpismi.
J. Podhor – aj napriek tomu, ţe dôjde k porušeniu všeobecne záväzného nariadenia je za to,
aby sa uvedená ţiadosť futbalovému klubu schválila.
Uznesenie č. 62/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Ţiadosť Futbalového klubu Liptovské Vlachy o dotáciu z rozpočtu obce Vlachy vo výške
400,- Eur
Hlasovanie poslancov :
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (M. Strmenská)
Uznesenie č. 63/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1/2014 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2014
Hlasovanie poslancov :
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (M. Strmenská)

K bodu č. 11
Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vlachy – Rímskokatolícka cirkev Liptovský Michal
Ţiadosť o dotáciu podal Rímskokatolícky farský úrad v Liptovskom Michale a týka sa opravy
fasády kaplnky vo Vlaškách, kde by obec prispela sumou 1.000,- Eur a Rímskokatolícka
cirkev vo výške 3.700,- Eur.
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Uznesenie č. 64/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Liptovský Michal o dotáciu z rozpočtu obce Vlachy
vo výške 1.000,- Eur
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 65/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2014 č. 2/2014
Hlasovanie poslancov :
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 66/2014/10
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prevod finančných prostriedkov nasledovne:

Presun z podprogramu 10.1.Všeobecné verejné sluţby
poloţka 642002 002 BT neziskovým organizáciám - 300€
Presun do podprogramu 8.1.1.Dotácia na podporu športu
poloţka 642002 001 BT TJ
+400€
Presun z podprogramu 6.1.1. Správa a údrţba komunikácií
poloţka 635006 002 zimná údrţba ciest
- 1100€
Presun do podprogramu 10.1.. Všeobecné verejné sluţby
poloţka 642002 004 BT RKC
+1000€
Hlasovanie poslancov :
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (M. Strmenská)
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K bodu č. 12
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na prípravu a realizáciu prác medzi obcou Vlachy
a Lukášom Kanderom (zimná údrţba)
Obec predloţila návrh na schválenie dodatku k zmluve, týkajúcej sa zimnej údrţby, nakoľko
v tomto roku nebola doposiaľ realizovaná s tým, ţe pôvodná zmluva by sa predĺţila o jeden
rok.
M. Strmenská – upozornila na to, ţe obecné zastupiteľstvo nemôţe schváliť dodatok zmluvy
na zimnú údrţbu, lebo predloţené materiály neboli v súlade s platnými predpismi. Pre rok
2015 bude potrebné vypísať nové výberové konanie.
K bodu č. 13
Interpelácia poslancov
-

bez pripomienok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 21.46 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v celkovej dĺţke 3
hodiny a 46 minút.

Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Michal Krčula

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

Jozef Veverica

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 28.10.2014
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