OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy
Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk
IČO 315 877, DIČ 2020598497
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica č. 9/2011/04M
z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2011
konaného dňa 21.9.2011 o 18. hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Jozef Forgáč, Miroslav Hric, Michal Krčula, Ján Podhor, Mirka Strmenská
Ospravedlnení:
Peter Brezniak
Ing. Monika Kostolná – hlavná kontrolórka obce
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková – zapisovateľka

Otvorenie
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Jána Podhora a Michala Krčulu.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli
prítomní piati poslanci. Zároveň ospravedlnil zo zasadnutia poslanca Petra Brezniaka pre
pracovné povinnosti a hlavnú kontrolórku Ing. Moniku Kostolnú pre pracovné povinnosti
v zahraničí.
Starosta obce Ladislav Guoth pred rokovaním obecného zastupiteľstva poďakoval
všetkým poslancom za aktívnu pomoc pri organizovaní Dňa obce 27.8.2011, ktorý prebehol –
podľa ohlasov zúčastnených občanov a hostí – na veľmi dobrej úrovni.
Navrhovaný program
1. Kontrola prijatých uznesení
2. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
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3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie septemberdecember 2011
4. Závery stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve
5. Rôzne – informácie o činnosti obce
Hlasovanie poslancov o programe OZ
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

K bodu č. 1
Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce Ladislav Guoth skonštatoval, že všetky uznesenia z posledného
zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené.
Uznesenie č. 96/2011/04R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu prijatých uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 2
Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Starosta obce Ladislav Guoth predložil poslancom návrh uvedeného všeobecne
záväzného nariadenia, ktoré bolo vyvesené na úradných tabuliach obce v zmysle zákona
o obecnom zriadení. Po akceptovaní technických pripomienok k jeho návrhu od poslankyne
Mirky Strmenskej, bolo uvedené nariadenie schválené.
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Uznesenie č. 97/2011/04R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
Hlasovanie poslancov
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 3
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie septemberdecember 2011
Plán hlavnej kontrolórky obce Ing. Moniky Kostolnej predložil poslancom starosta
obce Ladislav Guoth. Uvedený plán bol vyvesený na úradných tabuliach obce v zmysle
zákona o obecnom zriadení v stanovenom termíne. Poslanci ho schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 98/2011/04R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie september - december 2011
Hlasovanie poslancov
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

Proti
Zdržal sa
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K bodu č. 4
a) Závery stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve
Informáciu o výsledkoch jednania stavebnej a územnoplánovacej komisie s investormi
o ich podiele na
financovaní územného plánu Obce Vlachy podala poslankyňa
a predsedníčka uvedenej komisie Mirka Strmenská.
1.)
p. Toma – druhé jednania o podobe spoluúčasti na financovaní Územného plánu obce
Vlachy sa uskutočnia do 30.10.2011
2)
p. Janičina – nemá záujem meniť využitie obory, nepožiadali sme teda o fin.
spoluúčasť na ÚP. Požiadali sme o doručenie kompletnej dokumentácie k prevádzke obory na
obecný úrad.
3)
p. Víťazka - jednanie sa uskutoční do 30.10.2011.
4)
p. Stieranka (Gôtovanská zátoka) – nakoľko nie je lokalita v ÚP VÚC, nie je
navrhnutá na výstavbu
5)
p. Jáger – na základe vzájomnej dohody prítomných (p. Jáger, p. Guoth,
p. Strmenská, p. Hric, p. Poleč) obec Vlachy odkúpi od majiteľa nasledovné
pozemky :
A. ihrisko v Krmeši – parcela č. – určí sa geometr. plánom (GP)
B. cesta za potokom vo Vlachoch – parcela č. – E/107/540 (GP)
C. cesta k ihrisku Vlachy – parc.č. – E/107/43 – časť (GP)
D. cesta k pozemkom pod železnicou v Krmeši – parcela č. (GP)
E. vodný tok pri KD Vlachy – parcela č. – E/107/542 –časť (GP)
F. vodný tok pri ihrisku v Krmeši – parcela č. – (GP)
G. cesta pred bytovkami v Krmeši - parcela č. – (GP)
Cena za všetky pozemky spolu bola stanovená na 1,- €. Geometrické plány zabezpečí
obec na vlastné náklady. Prevod týchto pozemkov na obec je protihodnotou za to, že
požadované pozemky p. Jágera budú zahrnuté do územného plánu obce Vlachy s tým, že
všetky komunikácie a siete si na týchto lokalitách vybuduje investor na vlastné náklady, bez
finančnej účasti obec.
Uznesenie č. 99/2011/04R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
b) kúpu dohodnutých pozemkov od p. Jágera (p. Oravcovej) za 1,- €
c) poveruje starostu zabezpečiť GP na uvedené pozemky
d) poveruje starostu pripraviť kúpnopredajnú zmluvu na uvedené pozemky a predložiť ju
zastupiteľstvu na schválenie.
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e) poveruje starostu obce vyžiadať od p. Janičinu kompletnú dokumentáciu
k prevádzkovaniu obory/zvernice vo Vlachoch.
Hlasovanie poslancov
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

Proti
Zdržal sa

b) Termíny konania zasadnutí obecných zastupiteľstiev do konca roka 2011
Zo záverov zasadnutia finančnej komisie vyplynula požiadavka na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.10.2011 s tým, že riadne zasadnutie
sa uskutoční dňa 14.12.2011.
Uznesenie č. 100/2011/04R
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roka 2011 nasledovne:
a) mimoriadne zasadnutie dňa 27.10.2011 o 18.00 hod.
b) riadne zasadnutie dňa 14.12.2011 o 18.00 hod.
Hlasovanie poslancov
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

Proti
Zdržal sa

c)Ostatné informácie
Ladislav Guoth

-potravinová pomoc
-splátkový kalendár za neuhradené nájmy pre fi Gofex
-informačné a úradné tabule pred obecným úradom a na cintoríny
-nutnosť prehodnotenia daní a poplatkov od budúceho roka
-plnenie príjmov k 31.8.2011-na rokovaní finančnej komisie
-SAD-pripomienky k autobusovým spojom občania nepodali
-obchod potravín vo Vlachoch mení od 1.10.2011 nájomcu
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Mgr. Dagmar Bruncková

-informácia o neplatičoch daní a poplatkov za rok 2011,
upomienky boli 2x zaslané

Miroslav Hric

-podal informáciu o zasadnutí finančnej komisie, zápisnica bude
zverejnená na obecnej webovej stránke, ďalšie zasadnutie
komisie sa uskutoční 5.10.2011

Ján Podhor
Mirka Strmenská

-zaujímal sa o financovanie fotovoltickej elektrárne
-od budúceho roku bude pozemkový úrad pokutovať majiteľov
neudržiavanej pôdy v katastri obce
Uznesenie č. 101/2011/04R
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie o činnosti obce

Hlasovanie poslancov
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x

5

Proti
Zdržal sa

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
obce Ladislav Guoth.
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam.
Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková
Overovatelia:
Michal Krčula

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

Ján Podhor

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

Ladislav Guoth

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

Vlachy dňa 21.9.2011
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