OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy
Tel.: 044/55 93 121, info@obecvlachy.sk
IČO 00315 877, DIČ 2020574897
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica č. 11/2011/07M
z VII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2011
konaného dňa 23.11.2011 o 17.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Jozef Forgáč, Michal Krčula, Mirka Strmenská, Peter Brezniak, Miroslav Hric
Neospravedlnení:
Ján Podhor

Otvorenie
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Mirku Strmenskú a Miroslava HricaSkonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli
prítomní piati poslanci. Ján Podhor sa neospravedlnil.
Navrhovaný program
1. Prerokovanie protestu prokurátora vo veci odvolania Ing. Zeleného z funkcie hlavného
kontrolóra obce.
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K bodu č. 1
Prerokovanie protestu prokurátora vo veci odvolania Ing. Zeleného z funkcie hlavného
kontrolóra obce.
Prokurátor Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši podal protest proti uzneseniu
Obce Vlachy zo dňa 24.6.2011 č. 82/2011/03R, ktorým obecné zastupiteľstvo odvolalo
hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného z dôvodu zanedbania povinností hlavného
kontrolóra v zmysle § 18 a, ods. 9, písm. a,b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Okresný prokurátor tak reagoval na podnet Ing. Miroslava Zeleného, ktorý svoj podnet
odôvodnil tým, že bol poslancami obecného zastupiteľstva protiprávne odvolaný z funkcie
hlavného kontrolóra obce, a to pre dôvody, konkretizované v ustanovení § 18 a ods. 9 písm.
a,b) zákona o obecnom zriadení. Na tomto základe starosta obce odporučil poslancom, aby
obecné zastupiteľstvo protestu prokurátora vyhovelo a uvedené uznesenie zrušilo. Všetci
prítomní poslanci s návrhom súhlasili.

Návrh na uznesenie č. 104/2011/07M:
Uznesenie č. 104/2011/07 M

Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie obecného zastupiteľstva č. 82/2011/03R zo dňa 24.6.2011, ktorým odvolalo
hlavného kontrolóra Ing. Miroslava Zeleného z dôvodu zanedbania povinností hlavného
kontrolóra v zmysle § 18 a, ods. 9, písm. a,b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
obce Ladislav Guoth.

Zápisnicu vypracovala: Mgr. Dagmar Bruncková
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Vlachy dňa 23.11.2011

