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

Zápisnica č. 1/2017
Z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2017
konaného dňa 15.3.2017 o 17.30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci – Veverica Jozef, Krčula Michal, Klubicová Jana, Renáta Bolibruchová, Podhor Ján,
Ing. Dagmar Chvojková
Neprítomný:
Jozef Forgáč – 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
Jozefa Vevericu a Michala Krčulu.
Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe boli prítomní šiesti
poslanci.
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Kontrola plnenia uznesení
Komunálny odpad v obci – príjmy a výdavky - porovnanie
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2017
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2017 o vodení a drţaní psov na
území obce Vlachy
7. Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča)
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal)
9. Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Futbalový klub Liptovské Vlachy)
10. Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Mesto Liptovský Mikuláš – pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš)
11. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Vlachy
a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. Ţilina
12. Rôzne

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 1
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva previedla
hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková. Materiál k tomuto bodu rokovania obdrţali
poslanci obecného zastupiteľstva písomne. Všetky uznesenia sú splnené.
Uznesenie č. 1/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 2
Komunálny odpad v obci – príjmy a výdavky – porovnanie
Analýzu príjmov a výdavkov písomne predloţila poslancom obecného zastupiteľstva hlavná
kontrolórka obce Ing. Marta Malíčková.
Analýza bola robená formou kontroly a viedla k nasledujúcim záverom:
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1. Poplatok za komunálny odpad sa platí v zmysle platného VZN Obce Vlachy, je určený
ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude
mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade, ţe poplatník poţiada
o mnoţstvový zber, je určená iná sadzba za takýto odpad.
2. V roku 2015 bola sadzba poplatku za komunálny odpad 0,0274 € za osobu
a kalendárny deň. Pri mnoţstvovom zbere bola sadzba 2,760 € za 1 vývoz a jednu 110
litrovú nádobu komunálneho odpadu. Spolu bol príjem 10.478,58 €.
3. Za vývoz komunálneho odpadu v roku 2015 sa zaplatilo 14.416,98 € (bolo to 7.571
nádob), za veľkokapacitné kontajnery 2.103,81 €, celkom sa zaplatilo 16.520,79 €. To
znamená, ţe na TKO od obyvateľov a firiem na území obce sa doplatilo 3.938,40 €, na
odpad celkom (aj VKK) bolo doplatené z prostriedkov obce 6.042,21 €.
4. V roku 2016 sa zvýšila sadzba poplatku za komunálny odpad na 0,0356 € za osobu
a kalendárny deň a tieţ sa zvýšila sadzba poplatku za 1 liter pri mnoţstevnom zbere na
0,0356 €. Spolu bol príjem 12.440,93 €.
5. Za vývoz komunálneho odpadu v roku 2016 sa zaplatilo 12.222,12 € (bolo to 7.187
nádob), za uloţenie VKK 1.561,99 €, dopravné 2.315,15 €, celkom to bolo 16.099,26
€. To znamená, ţe obec na TKO od obyvateľov a firiem na území obce nedoplácala
(rozdiel bol + 218,81 €), celkom na odpad (aj VKK) obec doplatila 3.877,14 €.
6. Nakoľko na komunálny odpad nemá obec doplácať zo svojich prostriedkov, bolo by
vhodné pouvaţovať o zvýšení poplatku na budúci rok.
Z uvedeného vyplýva, ţe výdavky na komunálny odpad z domácností sú pribliţne na
rovnakej úrovni, ako výdavky na jeho zber a uloţenie, avšak obec naďalej dopláca nie malú
sumu za vývoz a uloţenie veľkokapacitných kontajnerov. Najbliţšia analýza bude prevedená
po ukončení 1. polroka 2017 a následne pri tvorbe rozpočtu na rok 2018. Podľa výsledku sa
navrhne aj výška poplatku za komunálny odpad na budúci rok.
Ladislav Guoth – na otázku, či nie je moţné robiť kontrolu pri zbere komunálneho odpadu
a nevysýpať tie nádoby, ktoré sú zaplnené len čiastočne odpovedal, ţe toto moţné nie je,
nakoľko ľudia si za vývoz komunálneho odpadu z domácností hradia plnú sumu. Kontrola je
robená pravidelne, plastové vrecia, ktoré ľudia prikladajú ku kuka nádobám sa počítajú tak, ţe
za kaţdé 4 vrecia sa napočíta jedna kuka nádoba navyše. Poslanci vyslovili spokojnosť s tým,
ţe veľkokapacitné kontajnery neboli pred Pamiatkou zosnulých umiestnené po cintorínoch,
nakoľko zo skúseností z minulých rokov vyplynulo, ţe boli do nich umiestňované nábytky,
pneumatiky a ďalší podobný odpad, ktorý ich zaplnil veľmi rýchlo a nie je ani isté, či slúţili
len našim občanom. Pred Pamiatkou zosnulých boli na cintorínoch umiestňované igelitové
vrecia, ktoré vyváţali aktivační pracovníci. Veľkokapacitný kontajner aj naďalej zostáva
k dispozícii celoročne za predajňou Jednoty v Krmeši, avšak poplatky za jeho vývoz
a uloţenie tvoria nemalú sumu a ani na tieto kontajnery by obec nemala nič doplácať. Sme
obec s veľkou rozlohou, nie je moţné usledovať celý kataster a takto aspoň čiastočne
dokáţeme zabrániť ďalším čiernym skládkam.
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Uznesenie č. 2/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Porovnanie príjmov a výdavkov za komunálny odpad za rok 2014-2016

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2016 a č. 7/2016 obdrţali poslanci obecného
zastupiteľstva písomne. K uvedeným obidvom materiálom, ktoré boli predmetom rokovania
obecného zastupiteľstva sa vyjadrila ekonómka obce, ktorá povedala, ţe patria k ročnej
uzávierke za rok 2016. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k nim ţiadne pripomienky.
Rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov.
Výdavky:
V podprograme 1. Výkon funkcie starostu
Na poloţke 611000 mzdy
+34,00€
Na poloţke 631001 cestovné
+74,00€
Na poloţke 633016 reprezentačné
-59,00€
Spolu za podprogram
+49,00€
SPOLU ZA PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE

A KONTROLA

+ 49,00€

V podprograme 2.1. Činnosť volených orgánov obce
Na poloţke 621000 poistné do ZP
-148,00€
Na poloţke 623000 poistné do ZP
+10,00€
Na poloţke 637026 odmeny
-366,00€
Spolu za program
-504,00€
V podprograme 2.3.1 Zamestnanci OcÚ
Na poloţke 611000 mzdy
+799,00€
Na poloţke 614000 odmeny
+209,00€
Na poloţke 621000 poistné do ZP
+72,00€
Na poloţke 625001 nemocenské p.
+14,00€
Na poloţke 625002 starobné p.
+101,00€
Na poloţke 625003 úrazové p.
+9,00€
Na poloţke 625004 invalidné p.
+30,00€
Na poloţke 625005 PvN
+11,00€
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Na poloţke 625007 poistenie do RF
Na poloţke ekon. sluţby
Na poloţke 637014 stravovanie
Na poloţke 637016 prídel do SF
Spolu za podprogram

+48,00€
+200,00€
-85,00€
-138,00€
+1 270,00€

V podprograme 2.3.2. Nákup materiálu a služieb pre OcÚ
Na poloţke 632003 telefón
-93,00€
Na poloţke 632003 poštovné poplatky
-170,00€
Na poloţke 632004 internet
-105,00€
Na poloţke 633006 všeobecný materiál
+165,00€
Na poloţke 633009 knihy
-86,00€
Na poloţke 637023 kolkové známky
+94,00€
Spolu za podprogram
-195,00€
V podprograme 2.3.3. Prevádzka budovy OcÚ
Na poloţke 632001 energie
-480,00€
Na poloţke 632001 plyn
-1055,00€
Na poloţke 632002 voda
+54,00€
Na poloţke 635001 údrţba inter. vyb.
-341,00€
Spolu za podprogram
-1 822,00€
V podprograme 2.4.Správa finančných prostriedkov a finančné služby
Na poloţke 637012 poplatky banke
+93,00€
Na poloţke 651002 úroky z úveru
-93,00€
Spolu za podprogram
0,00€
SPOLU ZA PROGRAM 2

INTERNÉ SLUŽBY

-1 276, 00€

V podprograme 3.1.1. Komunikácia s občanmi
Na poloţke 635004 údrţba a prevádzka MR +199,00€
Na poloţke 637004 Vlachánske noviny
+51,00€
Spolu za podprogram
+250,00€
V podprograme 3.2. Verejná zeleň
Na poloţke 611000 mzdy
Na poloţke 635006 údrţba VP

+824,00€
+92,00€

Spolu za podprogram

+916,00€

V podprograme 3.3. Správa a údržba cintorínov
Na poloţke 633006 všeobecný mat.
-36,00€
Na poloţke 637027 odmena na dohodu
+51,00€
Na poloţke 635004 údrţba cintorínov
-13,00€
Na poloţke 632002 voda cintorín
-2,00€
Spolu za podprogram

0,00€
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SPOLU ZA PROGRAM 3 SLUŽBY PRE OBČANOV +1 166, 00€
V podprograme 4.1. Ochrana pred požiarmi
Na poloţke 632001 energie
+38,00€
Na poloţke 633006 všeob. materiál
+71,00€
Na poloţke 634001 palivo, mazivo
-71,00€
Na poloţke 635006 údrţba budov DHZ +350,00€
Spolu za podprogram

+388,00€

V podprograme 4.3. Verejné osvetlenie
Na poloţke 632001 energie
Na poloţke 635006 údrţba VO
Na poloţke 637027 odmeny na dohodu
Spolu za podprogram

-666,00€
+894,00€
+103,00€
+331,00€

SPOLU ZA PROGRAM 4

BEZPEČNOSŤ

+719, 00€

V podprograme 5.1. Vývoz komunálneho odpadu
Na poloţke 634004 prepravné a vývoz KO -289,00€
Na poloţke 637012 poplatky na uloţenie - 14,00€
Spolu za podprogram
-303,00€
V podprograme 5.3. Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch
Na poloţke 634004 prepravné KO VKK +55,00€
Na poloţke 637004 uloţenie KO VKK
+360,00€
Na poloţke 637012 poplatky za uloţenie -112,00€
Spolu za podprogram
+303,00€
SPOLU ZA PROGRAM 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 0, 00€
V podprograme 6.1. Správa a údržba komunikácií
Na poloţke 635006 zimná údrţba kom. -400,00€
SPOLU ZA PROGRAM 6 KOMUNIKÁCIE

-400 , 00€

V podprograme 9.1. Správa a údržba KD
Na poloţke 632001 energie
-258,00€
Spolu za podprogram
-258,00€
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
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Uznesenie č. 3/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 4
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Rozpočtové opatrenie –presun rozpočtových prostriedkov.
Výdavky:
V podprograme 7.1. Materská škola
Na poloţke 611000 mzdy
Na poloţke 614000 odmeny
Na poloţke 621000 poistné do ZP
Na poloţke 625001 nemocenské p.
Na poloţke 625002 starobné p.
Na poloţke 625003 úrazové p.
Na poloţke 625004 invalidné p.
Na poloţke 625005 PvN
Na poloţke 625007 poistenie do RF
Na poloţke 632002 energie
Na poloţke 635006 údrţba vyp. tech.
Spolu za podprogram

+1 295,00€
-370,00€
+132,00€
+19,00€
+163,00€
+11,00€
+40,00€
+14,00€
+62,00€
+152,00€
-113,00€
1 405,00€

V podprograme 7.2. Stravovanie v jedálňach predškolských zariadeniach
Na poloţke 611000 mzdy
-203,00€
Na poloţke 614000 odmeny
-50,00€
Na poloţke 621000 poistné do ZP
-136,00€
Na poloţke 625002 starobné p.
-208,00€
Na poloţke 633006 všeobecný mat.
-186,00€
Na poloţke 637027 odmeny na dohodu
+323,00€
Spolu za podprogram
-460,00€
SPOLU ZA PROGRAM 7 VZDELÁVANIE

+945, 00€

V podprograme 9.1. Správa a údržba KD
Na poloţke 632001 energie
-945,00€
Spolu za podprogram

-945,00€
7

V podprograme 9.3. Kultúrne podujatia
Na poloţke 633016 reprezentačné
Spolu za podprogram

-105,00€
-105,00€

SPOLU ZA PROGRAM 9 KULTÚRA

-1 050, 00€

V podprograme 10.1. Bežné tranfery
Na poloţke 642002 BT CVČ
Spolu za podprogram

+105,00€
+105,00€

SPOLU ZA PROGRAM 10 BEŽNÉ TRANSFERY +105, 00€
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.
Uznesenie č. 4/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 5
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
Čerpanie rozpočtu k 31.01.2017
Poslanci obdrţali podklady k tomuto bodu rokovania písomne, jeho prejednávanie bolo
prepojené s predchádzajúcim bodom rokovania. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali
k preloţenému materiálu ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 5/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
a) Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016
b) Čerpanie rozpočtu k 31.1.2017
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Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 6
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 1/2017 o vodení a držaní psov na území
obce Vlachy
Na základe metodického materiálu, ktorý sme obdrţali, je predkladané všeobecne záväzné
nariadenie jediné povinné, ktoré doposiaľ naša obec prijaté nemala. Obecný úrad neobdrţal
k uvedenému materiálu ţiadne pripomienky od občanov obce. Rovnako k nemu nemali
pripomienky poslanci obecného zastupiteľstva. Objasnili si len to, za akých podmienok
a kedy obec poskytuje majiteľovi psa evidenčnú známku. Prvá je poskytovaná bezplatne pri
registrácii psa.
Uznesenie č. 6/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Sa uznáša
Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Vlachy č. 1/2017 o vodení a drţaní psov na území
Obce Vlachy

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 7
Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča)
Na základe ţiadosti o dotáciu pri tvorení rozpočtu na rok 2017 poslanci obecného
zastupiteľstva písomne obdrţali návrh zmluvy. Ide o sumu 150,- Eur, za ktorú si veriaca
evanjelická verejnosť zakúpi elektronický číselník do modlitebne v Krmeši na sluţby Boţie
a pohreby. Zvyšnú sumu si veriaci sami doplatia z vlastných zdrojov. Poslanci obecného
zastupiteľstva nemali k preloţenému návrhu zmluvy ţiadne pripomienky.
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Uznesenie č. 7/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017 medzi
Obcou Vlachy a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 8
Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal)
Na základe ţiadosti o dotáciu pri tvorení rozpočtu na rok 2017 poslanci obecného
zastupiteľstva písomne obdrţali návrh zmluvy. Ide o sumu 300,- Eur, ktorá bude slúţiť na
čiastočnú úhradu faktúry za odber elektrickej energie v rímskokatolíckom kostole vo
Vlaškách a v kaplnke, kde sa nachádza chladiace zariadenie, slúţiace celej obci. Poslanci
obecného zastupiteľstva nemali k preloţenému návrhu zmluvy ţiadne pripomienky.

Uznesenie č. 8/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017 medzi
Obcou Vlachy a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Liptovský Michal

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 9
Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Futbalový klub Liptovské Vlachy)
Na základe ţiadosti o dotáciu pri tvorení rozpočtu na rok 2017 poslanci obecného
zastupiteľstva písomne obdrţali návrh zmluvy. Ide o sumu 3.000,- Eur, ktorá bude vyplatená
futbalovému klubu na činnosť v dvoch splátkach, po splnení zmluvných podmienok. Poslanci
obecného zastupiteľstva nemali k preloţenému návrhu zmluvy ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 9/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017 medzi
Obcou Vlachy a Futbalovým klubom Liptovské Vlachy
Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 10
Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017
(Mesto Liptovský Mikuláš – pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš)
Obec Vlachy obdrţala ţiadosť od Mesta Liptovský Mikuláš – centra voľného času o dotáciu
na záujmovú činnosť pre 6 detí, s trvalým pobytom na územní našej obce. Poslanci obecného
zastupiteľstva písomne obdrţali návrh zmluvy. Nemali k nej ţiadne pripomienky.
Uznesenie č. 10/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Vlachy v roku 2017 medzi
Obcou Vlachy a Mestom Liptovský Mikuláš

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu č. 11
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Vlachy
a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. Žilina
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Ţilina vykoná v roku 2017 plánovanú
rekonštrukciu trafostanice, odkiaľ sú napojené bytovky v miestnej časti Vlachy. Nakoľko
bude touto stavbou dotknutý aj pozemok vo vlastníctve obce, stavebník poţiadal o podpis
zmluvy o zriadení vecného bremena na realizáciu stavby „Vlachy – Presmerovanie OM z
TS 161/ts/vlachy_ vahostav I.“. Ide o nasledovnú parcelu: KN-E č. 23/2, ostatné plochy, celková
výmera 9546 m2, výmera obmedzenia sa bude týkať 150 m2.
Vzhľadom na uvedené, zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, poslanci obecného zastupiteľstva, po vysvetlení k nej nemali ţiadne pripomienky.

Uznesenie č. 11/1/2017
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Vlachy
a Stredoslovenskou energetikou – Distribúciou, a.s. Ţilina

Hlasovanie poslancov:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu č. 12
Rôzne
1. Zakúpenie inventáru
Materská škola – prebehla kontrola z hygieny, obec musí zakúpiť mrazničku na uskladnenie
mäsa a zeleniny, po porade so zamestnankyňami materskej školy sa bude postupne
dovybavovávať aj zariadenie kuchyne (hrnce).
Kultúrny dom Vlachy – zakúpi sa umývačka o veľkosti 600 mm, upraví sa linka v ľavej časti
pri vodovodnom kohútiku, kde dôjde k výrezu a k jej zapojeniu.
2. Verejné osvetlenie
Na základe poţiadavky občanov, ktorí chodia z popoludňajšej zmeny osobným vlakom od
Ruţomberka, ktorý máva pravidelne meškanie, bude upravené v celej obci svietenie do 24.00
hod.. Doteraz bolo nastavené do 23.32 hod.
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3. Výruby stromov na novej ulici v Krmeši
V súvislosti s plánovanými prácami na úprave brehov Kľačianky, bude musieť byť
prevedený výrub drevín tak, aby sa ku potoku Kľačianka dostali stroje a to nielen pre
vykonávané práce, ale aj v prípade hroziacich záplav, či uţ pri veľkých daţďoch alebo
silných mrazoch. Uvedené dreviny boli majiteľmi domov vysádzané v ochrannom
pásme potoka, hoci na vlastných pozemkoch. Riešenie tejto otázky je v kompetencii
Povodia Váhu, v spolupráci s obcou a je v štádiu vybavovania.
4. Poplatky za ističe v objektoch obce
Obecný úrad hľadá s dodávateľom energie moţnosti, ako previesť optimalizáciu
ističov v budovách a ušetriť finančné náklady.
5. Vodovodná prípojka
V spolupráci s LVS a.s. Liptovský Mikuláš prebieha rokovanie o moţnostiach
predĺţenia vodovodnej prípojky na ulici za Marekom Tomom, nakoľko je záujem
o výstavbu v tejto časti obce.
6. Stručný prehľad podaných projektov – v prípade zrušenej výzvy na multifunkčné
ihrisko Krmeš bude obec hľadať alternatívne riešenia.
Stručný názov projektu

Kde podaný

Podaný
dňa

Multifunkčné ihrisko Krmeš
MŠ Vlachy - zníţenie energetickej náročnosti
Miestna komunikácia Vlachy
Kompostéry
Kultúrny dom Vlašky - multifunkčný objekt
Obnova budovy DHZ Krmeš

Program rozvoja vidieka 2014-2020
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo poľnohospodárstva SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Ministerstvo vnútra SR

23.3.2016
15.5.2016
20.2.2016
30.10.2016
15.3.2017
15.3.2017

Výsledok
Výzva
zrušená
Schválený
čaká sa
čaká sa
čaká sa
čaká sa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19.35 hod.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v dĺţke 2 hod. 5 min.
Zapísala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Jozef Veverica

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

Michal Krčula

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

Ladislav Guoth, starosta obce

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

Vlachy dňa 17.3.2017
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