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Obec Vlachy 

Obecný úrad vo Vlachoch 

032 13 Vlachy 126 

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

 

Zápisnica č. 1/2015 

z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy 

 v roku 2015 

 konaného dňa 18.3.2015 o 17.30 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní: 

Ladislav Guoth – starosta obce 

 

Poslanci – Bolibruchová Renáta, Forgáč Jozef, Ing. Chvojková Dagmar, Klubicová Jana, Krčula 

Michal, Podhor Ján, Veverica Jozef  

 

Iveta Moravčíková 

Ing. Marta Malíčková 

 

Otvorenie: 

Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Ivetu Moravčíkovú, za overovateľov zápisnice Jána Podhora 

a Jozefa Forgáča. 

 

Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže boli prítomní všetci 

poslanci.  

 

Program:  

 

1. Kontrola prijatých uznesení 

2. Plnenie rozpočtu k 31.1.2015 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015 

4. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vlachy na 1. polrok 2015 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok na území obce Vlachy 

6. Žiadosť o dotáciu č. 2/2015 z rozpočtu Obce Vlachy pre Futbalový klub Liptovské Vlachy 

7. Zmluva o dielo č. 01/02/2015 medzi obcou Vlachy a Terratechnik spol. s.r.o. Bratislava 

8. Darovacia zmluva medzi Mgr. Martinou Oravcovou a Obcou Vlachy 

9. Rôzne 
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Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 1 

Kontrola prijatých uznesení 

 

Kontrolu prijatých uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva previedla hlavná 

kontrolórka obce Ing. M. Malíčková, skonštatovala, že uznesenia sú splnené. 

 

Uznesenie č. 1/1/2015 

Obecné zastupitelstvo 

Berie na vedomie 

Kontrolu prijatých uznesení 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č.2  

Plnenie rozpočtu k 31.1.2015  

 

Materiál k tomuto bodu rokovania obdržali poslanci písomne. K plneniu rozpočtu k uvedenému 

obdobiu nemali žiadne pripomienky.  

M. Krčula, D. Chvojková, J. Klubicová  – zaujímala ich výška faktúry za elektrickú energiu 

v kultúrnom dome v Krmeši. Celoročné vyúčtovanie je v sume cca 925,- Eur, avšak najvyššia položka 

je platba za istič, ktorá je vo výške 597,- Eur. V tejto súvislosti budú prehodnotené platby za ističe na 

všetkých odberných miestach v obci, pretože faktúra aj za kultúrny dom vo Vlaškách je vysoká a tento 

kultúrny dom sa vôbec nevyužíva. Prehodnotenie spraví M. Hric ml. Poslanci navrhli, aby zvyšnú 

sumu za energiu platili evanjelici, nakoľko tento kultúrny dom využívajú oni. Za minulý rok 

evanjelická cirkev investovala do rekonštrukcie 2500,- Eur z vlastných zbierok, sponzori prispeli 

sumou 3000,- Eur a obec cca 1500,- Eur. Riešenie sa navrhne po spoločnej porade s nimi. 

 

Uznesenie č. 2/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu k 31.1.2015 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 3 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015 

 

V uvedenom období hlavná kontrolórka obce  pokračovala v práci podľa plánu kontrolnej činnosti pre 

obdobie II. polroka 2014, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 46/2014/08 zo dňa 

10.9.2014. Vykonala nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania: 

1.) Kontrola odberateľských faktúr za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014.  

Plánovaná kontrola bola zameraná na správne vystavovanie, účtovanie a uhrádzanie odberateľských 

faktúr. Za kontrolované obdobie bolo vystavených 20 odberateľských faktúr v celkovej sume 7 989,10 

€,  čo je len 50 % fakturovanej sumy za porovnateľné obdobie roku 2013. Všetky faktúry boli 

uhradené do konca januára 2015.  

2.) Kontrola dodávateľských faktúr za obdobie 1.1.2014-31.12.2014.  

Plánovaná kontrola bola zameraná na správnosť dodávateľských faktúr a ich účtovanie. Za rok 2014 

bolo prijatých 293 faktúr v celkovej sume 82 434,90 €, z toho bolo uhradených  75 175,37 € 

a neuhradených za 7 259,53 € (majú splatnosť v januári 2015).  

3.) Kontrola pokladničných operácií za 3. a 4. štvrťrok 2014, inventúra pokladne. 

Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za III. a IV. štvrťrok 

2014, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.  Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola 

vykonaná 31.12.2014. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami obce. 

4.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 31.10.2014. 

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Kontrolou bolo zistené, že 

celkové príjmy k 31.10.2014 sa splnili na 75 % a celkové výdavky na   68 %.  

5.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie máj až september 2014. 

Na zasadnutí OZ 20.10.2014 bola preložená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo 

na vedomie. 

6.) Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017. 

Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2015 a roky 2016-2017 bol predmetom riadneho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 16.12.2014.  Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu bolo vypracované 

hlavnou kontrolórkou a následne zobrané na vedomie zastupiteľstvom na uvedenom zasadnutí 

uznesením č. 75/2014/13. 

7.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015 

Na zasadnutie OZ dňa 18.3.2015 je predložený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 

2015.  

8.) Účasť sa školeniach 
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Hlavná kontrolórka sa zúčastnila v Poprade dňa 21.10.2014 školenia „Rozpočtový proces, 

zostavovanie rozpočtu“  ktoré organizovalo RVC Štrba. Uvedené školenie bolo prínosom pre ďalšiu 

prácu.  

9.) Účasť sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastňovala na zasadnutiach OZ. 

Uznesenie č. 3/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 4 

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vlachy na 1. polrok 2015 

Poslanci obecného zastupiteľstva obdržali uvedený materiál písomne, nemali k nemu žiadne 

pripomienky.  

Uznesenie č. 4/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Berie na vedomie 

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Obce Vlachy na 1. polrok 2015 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 5 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na území obce Vlachy 

 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a rovnako aj na internetovej obecnej web stránke 

najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Uvedené nariadenie, bolo na základe 

protestu prokurátora upravené, keď bol vynechaný bod 6 – sankcie. Poslanci k nemu nemali žiadne 

pripomienky. 

Uznesenie č. 5/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Sa uznáša 
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Na Všeobecne záväznom nariadení obce Vlachy č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na území obce Vlachy 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 6 

Žiadosť o dotáciu č. 2/2015 z rozpočtu Obce Vlachy pre Futbalový klub Liptovské Vlachy 

 

Dňa 3.3.2015 obdržala obec žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre futbalový klub vo výške 2650,- Eur. 

Suma, oproti minulým rokom je vyššia, nakoľko došlo k rozšíreniu súťaže a tým k zvýšeným 

výdavkom na činnosť futbalového klubu. Poslanci vyjadrili podporu udržania futbalu v obci, nakoľko 

ľudí spája a umožňuje im pravidelne sa zúčastňovať futbalových zápasov každú druhú nedeľu. 

 

Uznesenie č. 6/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Dotáciu č. 2/2015 z rozpočtu obce Vlachy pre Futbalový klub Liptovské Vlachy vo výške 2.650,- Eur 

 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu č. 7 

Zmluva o dielo č. 01/02/2015 medzi obcou Vlachy a Terratechnik spol. s.r.o. Bratislava 

 

Predmetom zmluvy sú práce na rozšírení verejného vodovodu - vetva A v obci Vlachy na ulici za p. 

Feketíkovou. Firma na dodanie prác bola vybratá z troch ponúk, obec akceptovala najnižšiu z nich. 

Cena za uvedené práce je 11.188,80 Eur s DPH s tým, že po kolaudácii dňa 8.4.2015 bude stavba 

odkúpená Liptovskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Liptovský Mikuláš, takže finančné prostriedky 

budú obci vrátené v plnej výške.  

Uznesenie č. 7/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Schvaľuje 

Zmluva o dielo č. 01/02/2015 medzi obcou Vlachy a Terratechnik spol. s.r.o. Bratislava 

Hlasovanie poslancov: 

ZA: 6 

PROTI: 1 (Ing. Chvojková) 

ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu č. 8 

Darovacia zmluva medzi Mgr. Martinou Oravcovou a Obcou Vlachy 

Predmetom darovania sú pozemky, uvedené v texte uznesenia. Ide o pozemky, ktoré nie sú vhodné na 

výstavbu, nachádzajú sa v brehu pri športovej miestnosti a pod ňou. 

 

 

Uznesenie č. 8/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo dňa 18.3.2015 

Schvaľuje 

Hlasmi prítomných poslancov obecného zastupiteľstva: 

 

Bolibruchová Renáta   ZA/PROTI 

Forgáč Jozef    ZA/PROTI 

Chvojková Dagmar, Ing.  ZA/PROTI 

Klubicová Jana    ZA/PROTI 

Krčula Michal    ZA/PROTI 

Podhor Ján    ZA/PROTI 

Veverica Jozef    ZA/PROTI 

Nadobudnutie do majetku obec, nehnuteľnej veci: 

a/ pozemok parcela registra C číslo 169/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 370 m
2
, 

ktorý vznikol na základe geometrického plánu č.  44026595-06/2015 zo dňa 03. 02. 2015, 

vyhotoveného GEODET-KA, s. r. o., so sídlom T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 44026595, autorizačne overeného Ing. Jozefom Glutom dňa 03. 02. 2015, ktorý tvorí 

prílohu tejto zmluvy ako jej oddeliteľnú súčasť (ďalej len „geometrický plán“) odčlenením od 

pozemku parcela registra E číslo 107/43, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 10716 

m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 601 Katastrálneho odboru Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy; 

b/ pozemok parcela registra C číslo 165/8, druh pozemku ostatné plochy o výmere 118 m2, 

ktorý vznikol na základe geometrického plánu č.  44026595-06/2015 zo dňa 03. 02. 2015, 

vyhotoveného GEODET-KA, s. r. o., so sídlom T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 44026595, autorizačne overeného Ing. Jozefom Glutom dňa 03. 02. 2015, ktorý tvorí 

prílohu tejto zmluvy ako jej oddeliteľnú súčasť (ďalej len „geometrický plán“) odčlenením od 

pozemku parcela registra E číslo 107/4, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 118 

m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 601 Katastrálneho odboru Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy 

c/ pozemok parcela registra C číslo 168/2, druh pozemku vodná plocha o výmere 97 m2, ktorý 

vznikol na základe geometrického plánu č.  44026595-06/2015 zo dňa 03. 02. 2015, 

vyhotoveného GEODET-KA, s. r. o., so sídlom T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 44026595, autorizačne overeného Ing. Jozefom Glutom dňa 03. 02. 2015, ktorý tvorí 
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prílohu tejto zmluvy ako jej oddeliteľnú súčasť (ďalej len „geometrický plán“) odčlenením od 

pozemku parcela registra E číslo 107/42, druh pozemku vodná plocha o výmere 839 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 808 Katastrálneho odboru Okresného úradu Liptovský 

Mikuláš pre katastrálne územie Vlachy, bezodplatným prevodom (darovaním) od vlastníka: 

Mgr Martina Oravcová, bytom Benice 54, 031 01 Liptovský Mikuláš, SR. 

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

 

- Porada poslancov obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa 31.3.2015 o 18.00 hod. 

- Porada s organizáciami a zložkami, ktoré využívajú kultúrny dom Vlachy na svoju činnosť sa 

bude konať dňa 10.4.2015 o 18.00 hod. 

- Deň obce sa bude konať dňa 29.8.2015 

- Bežecké preteky budú organizované dňa 23.5.2015 

- Do pracovného pomeru bolo prijatých 6 ľudí na obdobie pol roka, a to: M. Brilla, J. Brilla, P. 

Šlachta, J. Slavkovský, V. Kubáň a V. Rybársky. Náklady prepláca vo výške 95% ÚPSVaR 

a 5% sa podieľa obec. 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.49  hod. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v celkovej dĺžke 1 hod. a 19 

minút. 

 

 

Zapísala: Iveta Moravčíková 

 

Overovatelia:  

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vlachy dňa 18.3.2015 


