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OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy
Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk
IČO 315 877, DIČ 2020598497
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica č. 5/2011/03M
z III. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2011
konaného dňa 15.6.2011 o 18. hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Jozef Forgáč, Michal Krčula, Ján Švec
Ospravedlnení:
Jana Klubicová, Róbert Klubica
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka
Peter Brezniak
Miroslav Hric
Otvorenie
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Ján Šveca a Michala Krčulu.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli
prítomní traja poslanci. Zároveň ospravedlnil zo zasadnutia poslancov Janu Klubicovú
a Róberta Klubicu z pracovných dôvodov.
Program
1. Informácia o vzdaní sa mandátov poslancov
2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov obecného
zastupiteľstva – sľub poslancov
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

x

Hric

Klubicová

Klubica

Krčula

Švec

Celkom

x

x

3
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K bodu č. 1
Informácia o vzdaní sa mandátov poslancov
Starosta obce Ladislav Guoth prečítal poslancom a ostatným prítomným doručené listy od
bývalých poslancov Ivety Moravčíkovej a Ivana Madliaka, ktorí sa svojho poslaneckého
mandátu vzdali z osobných dôvodov. Rovnako sa vzdali aj členstva v komisiách pri obecnom
zastupiteľstve.

Uznesenie č. 67/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
a) vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisií Ivana Madliaka
b) vzdanie sa mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva a členky komisií a ZPOZ
Ivety Moravčíkovej

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

x

Hric

Klubicová

Klubica

Krčula

Švec

Celkom

x

x
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K bodu č. 2
Vyhlásenie nastúpenia náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov obecného
zastupiteľstva
Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za
poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov
vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.
Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni
mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta
obce.
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Mandát poslanca Ivana Madliaka zanikol dňa 30.5.2011, t.j. vyhlásenie nastúpenia
náhradníka sa musí uskutočniť najneskôr do 15.6.2011.
Mandát poslankyne Ivety Moravčíkovej zanikol dňa 2.6.2011, t.j. vyhlásenie
nastúpenia náhradníka sa musí uskutočniť najneskôr do 17.6.2011.
Mená a priezviská náhradníkov sú uvedené v zápisnici volebnej komisie vo Vlachoch.
Podľa zápisnice sú náhradníkmi Miroslav Hric a Peter Brezniak.

Uznesenie č. 68/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
a) že poslanec Ivan Madliak sa dňa 30.5.2011 písomne vzdal svojho poslaneckého
mandátu, čím podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zanikol jeho mandát poslanca obecného
zastupiteľstva,
b) že podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva
ako náhradník:
Miroslav Hric, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa
27.11.2010 získal 120 platných hlasov .

2. vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Miroslava Hrica na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Vlachoch dňom 15.6.2011 a odovzdáva mu osvedčenie o tom, že

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

x

Hric

Klubicová

Klubica

Krčula

Švec

Celkom

x

x

3
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Uznesenie č. 69/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
c) že poslankyňa Iveta Moravčíková sa dňa 2.6.2011 písomne vzdala svojho
poslaneckého mandátu, čím podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol jej mandát poslankyne
obecného zastupiteľstva,
d) že podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva
ako náhradník:
Peter Brezniak, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa
27.11.2010 získal 110 platných hlasov.

2. vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Petra Brezniaka na uprázdnený mandát poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Vlachoch dňom 15.6.2011 a odovzdáva mu osvedčenie o tom, že

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

Klubicová

x

Klubica

Krčula

Švec

Celkom

x

x
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Sľub poslancov a odovzdanie osvedčení:
Zložením sľubu za poslancov obecného zastupiteľstva a svojím podpisom nastúpili za
poslancov obecného zastupiteľstva Miroslav Hric a Peter Brezniak.
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K bodu č. 3
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Deň konania voľby hlavného kontrolóra, v zmysle § 18a, ods. 2,4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlási obecné zastupiteľstvo na
úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak,
aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra.
Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8, písm. a),b)
alebo d) vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr
do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Funkcia hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného zanikla dňa 31.5.2011, kedy
menovaný rozviazal pracovný pomer s obcou dohodou. Na základe volieb hlavného
kontrolóra a následne uzatvorenej pracovnej zmluvy vykonával Ing. Miroslav Zelený funkciu
hlavného kontrolóra obce od 1.12.2009 do 31.5.2011.

Uznesenie č. 70/2011/03M
Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
a) že hlavný kontrolór obce Ing. Miroslav Zelený písomne požiadal dňa 12.5.2011
o ukončenie pracovného pomeru, v ktorom vykonával funkciu hlavného kontrolóra
Obce Vlachy, dohodou k 31.5.2011.
2. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 28. júl 2011 s pracovným úväzkom 10 %.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Klubicová

Klubica

Krčula

Švec

Celkom

x

x

5
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Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
obce Ladislav Guoth.

Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam
v celkovej dĺžke 00:22:57 hod.

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:

Ján Švec

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

Michal Krčula ...............................................

Starosta obce Ladislav Guoth ...............................................

Vlachy dňa 15.6.2011

