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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 5/2016 

Z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2016 

 konaného dňa 21.9.2016 o 17.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci – Forgáč Jozef, Veverica Jozef, Krčula Michal, Ing. Dagmar Chvojková, Klubicová 

Jana 

 

Neprítomný: 

Ján Podhor, Renáta Bolibruchová – osp. 

 

Ostatní prítomní: 

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

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

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

Ing. Dagmar Chvojkovú a Janu Klubicovú. 

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

poslanci. 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

2. Rozpočtové opatrenie č. 4 

3. Čerpanie rozpočtu k 13.9.2016 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za september 2015 aţ august 2016 

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 3/2011 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

6. Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016 

7. Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016 

8. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1 

Kontrola plnenia prijatých uznesení 

Kontrolu prijatých uznesení previedla hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková. Ţiadne 

z prijatých uznesení neukladalo plnenie termínovaných úloh. 

 

Uznesenie č. 22/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

Kontrolu prijatých uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 2 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

Návrh rozpočtového  opatrenia obdrţali poslanci obecného zastupiteľstva písomne. Presuny 

finančných prostriedkov boli realizované z dôvodu vykonania prác na preloţke obecného 

rozhlasu na ulici k materskej škole, z dôvodu vyplatenia jednorazového vkladu Občianskemu 

zdruţeniu Stredný Liptov, ktorého sme členom, na zvýšené výdavky za vývoz 

veľkokapacitných kontajnerov, za osadenie informačnej tabule na cintoríne vo Vlaškách a 

a opravu juţnej strany jeho oplotenia a úpravu cintorína v Sokolčiach, z dôvodu neplánovanej 

opravy kosačky Husqarna a výdavkov na úpravu verejných priestranstiev. Navýšili sa aj 

výdavky na realizáciu projektu zateplenia budovy materskej školy. 

 

Presun prostriedkov: 

1, 

Z program 1.5.1 Strategické plánovanie a projekty  

z poloţky 717002 revitalizácia okolia KD Vlachy -1 200,00€  

z poloţky 717002 rekonštrukcia cintorína   -400,00€ 

 

na poloţku 717002 preloţka MR Vlachy  +100,00€ 

Do  programu 1.5.2. Územné plánovanie   

na poloţku 716000 zateplenie budovy MŠ  +1 500,00€  
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2, 

Z program 2.1.1. Činnosť volených orgánov   

z poloţky 637026 odmeny poslanci a komisie  -1 032,00€  

 

Do programu 1.6.Členstvo v organizáciách a združeniach  

na poloţku 642006 BT Stredný Liptov  +1 032,00€  

 

3, 

Z program 4.3. Verejné osvetlenie  

z poloţky 632001 energia VO Vlachy  -500,00€  

 

Do programu 3.3. Správa a údržba cintorínov 

na poloţku 633006 všeobecný materiál –cintorín +100,00€  

na poloţku 635004 údrţba cintorínov  +400,00€  

 

4, 

Z program 5.1.1. Vývoz komunálneho odpadu  

z poloţky 634004 prepravné TKO –Ľupčianka  -600,00€  

 

Do programu 5.3.1.Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch 

na poloţku 634004 prepravné TKO OZO VKK +200,00€  

na poloţku 637004 uloţenie TKO VKK  +400,00€  

 

5, 

Z program 7.1.1. Materská škola  

z poloţky 635006 údrţba MŠ  -900,00€  

 

Do programu 8.1.1.športoviská a športové zariadenia v obci  

na poloţku 635006  údrţba ihrísk a budovy štadióna TJ +900,00€  

 

6, 

Z program 2.3.1. Zamestnanci obecného úradu  

z  poloţky 631001 cestovné náhrady  -100,00€  

z  poloţky 637001 školenia, kurzy, semináre  -100,00€ 

 

Z program 2.3.3. Prevádzka budovy Obecného úradu  

z  poloţky 635001 údrţba interiérového vybavenia -200,00€  

z  poloţky 635004 údrţba budov, priestorov a objektov -500,00€  

  

Do programu 3.2.1.Verejná zeleň  

na poloţku 635006  údrţba verejného priestranstva +714,00€  

na poloţku 637027  odmeny pracovníkov VP  +186,00€  
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   Uznesenie č. 23/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

                                           

K bodu č. 3 

Čerpanie rozpočtu k 13.9.2016 

Poslanci obdrţali podklady k tomuto bodu rokovania písomne, jeho prejednávanie bolo 

prepojené s predchádzajúcim bodom rokovania.  

 

Uznesenie č. 24/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

  Čerpanie rozpočtu k 13.9.2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

                                           

K bodu č. 4 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za september 2015 až august 2016 

Správu, ako aj ostatné prílohy k nej obdrţali poslanci obecného zastupiteľstva písomne, 

všetky materiály budú zverejnené na internetovej stránke obce.  

Hlavná kontrolórka obce v uvádzanom termíne vykonala  nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania: 

1.) Kontrola výberu daní a TKO za rok 2015  

Nedoplatky za dane z nehnuteľností sú vo výške 76,13 €, nedoplatky TKO sú 104,39 €. 

Celkom  nedoplatky za rok 2015 sú vo výške 180,52 €. Okrem toho nedoplatky z minulých 

období sú 232,39 €. Spolu všetky nedoplatky sú 412,91 €. Konkrétne zistenia sú v zázname 

HK 2015/06. 

2.) Kontrola pokladničných operácií za 3. a 4. štvrťrok 2015. 
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Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za III. a IV. 

štvrťrok 2015, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.  

Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 31.12.2015. Vykonanou 

následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2015/07 a v zázname HK 2015/11. 

 

3.) Kontrola dodávateľských faktúr za obdobie 1.1.2015-31.12.2015.  

Plánovaná kontrola bola zameraná na správnosť dodávateľských faktúr a ich účtovanie. 

Za rok 2015 bolo prijatých 300 dodávateľských faktúr v celkovej sume 98 327,75 €, z toho 

bolo uhradených 93 751,60 € a neuhradených za 4 576,15 € (majú splatnosť v januári 2016). 

Podrobnejšie v zázname HK 2015/08. 

4.) Kontrola poskytnutých dotácii v roku 2015 

V roku boli poskytnuté dotácie 2 subjektom a to Futbalový klub Vlachy a CVČ Liptovský 

Mikuláš. Prostriedky boli poslané na účet a následne uvedenými subjektmi aj zúčtované 

v zmysle schválených zmlúv. 

Bliţšie podrobnosti o poskytnutí a čerpaní prostriedkov sú v zázname HK 2015/09. 

5.) Kontrola zameraná na kompletnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr z roku 2015 

na internetovej stránke obce 

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  

Kontrolou bolo zistené, ţe uvedené dokumenty sú zverejňované na dvoch miestach. Na 

internetovej stránke obce www.obecvlachy.sk / Samospráva / Povinné zverejnenie sú 

zverejnené zmluvy.         

Na stránke www.obecvlachy.sk/samospravaonline sú umiestnené faktúry a objednávky.  

Konkrétne zistenia kontroly sú v zázname HK 2015/10. 

6.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 31.12.2015. 

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  

Kontrolou bolo zistené, ţe celkové príjmy k 31.12.2015 sa splnili na 88 % a celkové výdavky 

na   86 %. Bliţšia analýza príjmov aj výdavkov je v zázname HK 2016/01 a najmä v prílohe 

k záznamu HK 2016/01. 

7.) Kontrola pokladničných operácií za 1. štvrťrok 2016. 

Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za I. štvrťrok 

2016. 
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Všetky doklady boli skontrolované. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené 

nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 

2016/02. 

 

8.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 30.06.2016. 

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.  

Kontrolou bolo zistené, ţe celkové príjmy k 30.06.2016 dosiahli 133.710 €, čo je 57 % a 

celkové výdavky na 109.872, to je 47 %. Podrobnejšia analýza príjmov aj výdavkov je 

v zázname HK 2016/03. 

9.) Predloţenie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie február aţ august 2015. 

Na zasadnutí OZ 16.9.2015 bola preloţená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju 

zobralo na vedomie uznesením č. 24/4/2015. 

10.) Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018. 

Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2016 a následne na roky 2017-2018 bol predmetom 

riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.12.2015.  

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu bolo vypracované hlavnou kontrolórkou a zobrané na 

vedomie zastupiteľstvom na uvedenom zasadnutí uznesením č. 39/6/2015. 

11.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016 

Na zasadnutí OZ dňa 16.12.2015 bol predloţený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 

1. polrok 2016. Zasadnutie schválilo predloţený návrh uznesením č. 41/6/2015.  

12.) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2015. 

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2015 bolo vypracované a predloţené 

na zastupiteľstve OZ dňa 22.6.2016, ktoré ho zobralo na vedomie uznesením č. 13/4/2016. 

13.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 

Na zasadnutí OZ dňa 22.6.2016 bol predloţený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky. Bol 

schválený uznesením č. 19/4/2016. 

14.) Účasť sa školeniach 

Hlavná kontrolórka sa zúčastnila v Poprade dňa 22.2.2016 školenia „Predmet a rozsah 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce“, ktoré organizovalo RVC Štrba.  

15.) Účasť sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastňovala na zasadnutiach OZ. 
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Uznesenie č. 25/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Berie na vedomie 

  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za september 2015 aţ august 2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 3/2011 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Na základe ţiadosti vedenia Materskej školy vo Vlachoch, Obec Vlachy vypracovala uvedený 

dodatok, ktorý bol zverejnený na internetovej obecnej web stránke a tabuliach obce dňa 

6.9.2016. Ku dňu rokovania obecného zastupiteľstva obecný úrad neobdrţal k uvedenému 

materiálu ţiadne pripomienky. V zmysle neho znie nasledovne: 

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2011 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

 

Článok IV Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského 

stravovania znie takto: 

 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom za úhradu nákladov 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky.  

2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za jednotlivé jedlá:  

a) Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu  

Úhrada:  

stravníci od 2 – 6 rokov 0,30 €  0,72 €  0,25 €  = 1, 27 €  

b) Dospelí stravníci Obed  

Úhrada: stravníci 1, 27 €  

3. Príspevok podľa odseku 2 tohto článku sa uhrádza mesačne najneskôr do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca.  
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Uznesenie č. 26/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Sa uznáša 

Na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vlachy č. 3/2011 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016. 

Návrh zmluvy medzi Obcou Vlachy a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na 

Slovensku v Partizánskej Ľupči,  na základe schváleného rozpočtu obce pre rok 2016 poslanci 

obecného zastupiteľstva, obdrţali písomne. K predloţenej zmluve nemali ţiadne pripomienky 

a odsúhlasili dotáciu vo výške 150,- Eur, ktoré budú pouţité na činnosť cirkevného zboru. 

Uznesenie č. 27/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 3/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 7 

Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016 

Návrh zmluvy medzi Obcou Vlachy a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Liptovský 

Michal,  na základe schváleného rozpočtu obce pre rok 2016 poslanci obecného 

zastupiteľstva, obdrţali písomne. K predloţenej zmluve nemali ţiadne pripomienky 

a odsúhlasili dotáciu vo výške 300,- Eur, ktoré budú pouţité na činnosť cirkevného zboru. 

Uznesenie č. 28/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Zmluvu č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

K bodu č. 8 

Rôzne 

a) Sadzobník poplatkov za využívanie Kultúrneho domu vo Vlachoch od 1.1.2017 

Vzhľadom k zmene vyuţívania kultúrneho domu v Krmeši, ktorý je od júna 2014 

vyuţívaný hlavne pre potreby evanjelického cirkevného zboru a posledné rozlúčky so 

spoluobčanmi - náklady za elektrickú energiu a údrţbu interiéru platia cirkevníci a na základe 

rastu nákladov za vyuţívanie a údrţbu kultúrneho domu vo Vlachoch, poslanci navrhli úpravu 

sadzieb za jeho pouţívanie v letnom a zimnom období, a to od 1.1.2017 nasledovne: 

Zábavy a diskotéky domáci 50 € 60 € 

Svadby, plesy domáci 50 € 70 € 

Svadby, plesy cudzí 70 € 100 € 

Rodinné oslavy, jubileá, Silvester domáci 30 € 50 € 

Rodinné oslavy, jubileá, Silvester cudzí 50 € 70 € 

Predajné akcie  20 € 30 € 

Kary 0 0 

Akcie zloţiek, organizované v spolupráci s obcou  0 0 

Činnosť zdruţení, cirkvi, aerobiku, stolného tenisu 0 0 

divadla, schôdze 0 0 

Zapoţičanie riadov mimo vyuţitia KD za 1 ks 0,1€  

 

Uznesenie č. 29/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo 

 

Schvaľuje 

Sadzobník poplatkov za pouţívanie Kultúrneho domu vo Vlachoch od 1.1.2017 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 5 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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b) Termíny najbližších, známych akcií do konca roku 2016 

 28.10.2016 o 15.00 hod. – Posedenie pre seniorov od 65 rokov a jubilantov 

obce  

Zabezpečuje: Obec Vlachy 

 12.11.2016 o 15.00 hod. – Uvítanie detí do ţivota (0-3 roky) 

Zabezpečuje: Divadelný súbor Havránok, Obec Vlachy 

 3.12.2016 – Mikuláš 

Zabezpečuje: Divadelný súbor Havránok, Obec Vlachy  

 26.12.2016 – Divadelné predstavenie 

Zabezpečuje: Divadelný súbor Havránok 

 

c) Predaj obecného skladu 

Zmluva bude schvaľovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci november 

2016. V júli 2015 prešlo pod kompetencie obcí určovanie adresných bodov budov a na 

ich základe určovanie súpisných čísel. Obce, ktoré nemajú matričné úrady, 

vykonávajú túto činnosť v úzkej spolupráci s okresným úradom. Nakoľko agenda od 

polície prešla na úrady v stave, ktorý nezodpovedá skutočnostiam, do mesiaca apríl 

2016 prebiehala reklamácia adresných bodov všetkých budov a domov v obci 

(geodetické zameranie vchodov), doteraz toto nie je ukončené zo strany MV SR. 

V súčasnosti prebieha oprava v zaradení stavieb (98% budov a domov v obci bolo 

zaradených zle) a duplicitách súpisných čísiel. Na tomto základe bolo zistené, ţe 

súpisné číslo budovy, ktorá bude predmetom predaja je 355, avšak na liste vlastníctva 

je budova zapísaná pod číslom 354, ktoré je zároveň súpisným číslom aj iného domu 

v obci. Obec musí urobiť zmenu a zapísať budovu pod správnym súpisným číslom. 

Toto nebolo ku dňu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva moţné urobiť pre 

dlhodobú neprítomnosť pracovníčky okresného úradu a chýbajúci adresný bod, ktorý 

môţe určiť len ona. Chyba v zápise bude odstránená po jej návrate, a to do konania 

najbliţšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

d) Zber bielej a čiernej techniky 

Dňa 10.10.2016 v pondelok sa uskutoční zber bielej a čiernej techniky v obci, ktorá 

bude nasledujúci deň odvezená zmluvnou spoločnosťou. Je potrebné, aby občania 

vyloţili nepotrebné spotrebiče pred svoje domy počas víkendu, ktorý bude uvedenému 

dátumu predchádzať. 

 

e) Okresná správa ciest Liptovský Mikuláš 

V spolupráci s obcou bol zrekonštruovaný most vo Vlachoch (materiál zakúpila OSC, 

obec dodala zamestnancov na výkon prác). V mesiaci október 2016 sa plánuje 

osekanie a úprava krovín, zamedzujúcich výhľadu na ceste od Ľubele po Krmeš.  

 

f) Povodie Váhu, š.p.,  

Plánuje čiastočnú komplexnú úpravu potoka Kľačianka v m.č. Krmeš, a a to od domu 

pani Zlaty Stankovianskej po dom Ing. Karola Mášu. Na základe neustále kráteného 

rozpočtu zo strany štátu, viac sa v tomto roku spraviť nepodarí. 
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g) Projekt ŽSR  

Ţeleznice SR majú na vlastnom stavebnom úrade podaný projekt na ozvučenie 

ţelezničnej stanice v našej obci, ktoré bude zabezpečované z Liptovskej Teplej, cez 

ústredňu na našej stanici. Termín začatia a realizácie zatiaľ známy nie je. 

 

h) Nový harmonogram autobusových spojov 

Obec Vlachy podala ţiadosť, aby autobus, ktorý do obce zachádza z Liptovského 

Mikuláša v pondelok, stredu a piatok – na základe potrieb našich občanov, chodieval 

kaţdý pracovný deň. Ing. Dagmar Chvojková informovala, ţe VÚC tlačí SAD-ky do 

zniţovania nákladov na prevádzkovanie autobusových spojov, takţe pravdepodobne 

bude naša ţiadosť tak, ako po minulé roky, zamietnutá. 

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.55 hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺţke 1 hod. 25 

min. 

 

Zapísala dňa 26.9.2016: Mgr. Dagmar Bruncková 

 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Dagmar Chvojková     ......................................... 

Jana Klubicová      ......................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


