OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy
Tel.: 044/55 93 121, info@obecvlachy.sk
IČO 00315 877, DIČ 2020574897
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zápisnica č. 8/2011/05M
z V. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2011
konaného dňa 28.07.2011 o 18. hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Peter Brezniak, Jozef Forgáč, Miroslav Hric, Michal Krčula, Ján Podhor, Mirka Strmenská
Ostatní prítomní:
Iveta Moravčíková - zapisovateľka
Jana Kyselová – pozvaná
Ing. Monika Kostolná - pozvaná
Roman Droppa - občan

Otvorenie
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Ivetu Moravčíkovú, za overovateľov zápisnice Michala
Krčulu a Petra Brezniaka.
Skonštatoval, ţe obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďţe na zasadnutí boli
prítomní piati poslanci.
Program
1. Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachy
2. Informácia o vzdaní sa mandátov poslancov

3. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca obecného
zastupiteľstva – sľub poslanca
4. Zriadenie finančnej komisie pri obecnom zastupiteľstve a doplnenie ostatných
komisií o nových členov.
5. Ţiadosť Futbalového klubu Vlachy o dotáciu.

Hlasovanie poslancov o programe OZ
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

x

Forgáč
x

Hric

x

Krčula

Podhor

x

Strmenská

Celkom

5

x

K bodu č. 1
Voľba hlavného kontrolóra obce Vlachy
Do výberového konania boli prihlásené dve účastníčky Jana Kyselová a Ing. Monika
Kostolná.
Poslanec J. Forgáč nahlas prečítal ich doručené ponuky.

Poslanci poloţili

prítomným

účastníčkam ešte pár otázok, po odpovediach ich poţiadali o opustenie rokovacej miestnosti.
Poslanci konštatovali, ţe obidve ponuky s prílohami splnili poţadované náleţitosti
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
krátkej porade poslanci hlasovali.
Za hlavnú kontrolórku obce Vlachy bola zvolená Ing. Monika Kostolná .
Uznesenie č. 86/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo
volí
za hlavnú kontrolórku obce Vlachy p. Ing. Moniku Kostolnú.
Hlasovanie poslancov za Ing. Moniku Kostolnú.
Poslanci
Za
Proti
Zdrţal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

Podhor

x

Strmenská

Celkom

4
x

1

Po

Hlasovanie poslancov za Janu Kyselovú
Poslanci
Za
Proti
Zdrţal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

Krčula

Podhor

Strmenská

x

x

x

Celkom

1

x

x
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K bodu č. 2
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca
Starosta obce Ladislav Guoth prečítal poslancom a ostatným prítomným doručené listy
od bývalých poslancov p. Jany Klubicovej, ktorá sa vzdala svojho poslaneckého mandátu
z osobných dôvodov a p. Róberta Klubicu, ktorý sa svojho poslaneckého mandátu vzdal
z dôvodu podania trestného oznámenia na jeho osobu bývalým hl. kontrolórom obce p.
Zeleným. Rovnako sa obaja vzdali aj členstva v komisiách pri obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 87/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie
a) vzdanie sa mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva a členky komisie Jany
Klubicovej
b) vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisií Róberta Klubicu

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

x

Podhor

x

Strmenská

Celkom
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K bodu č. 3
a) Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 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, ţe sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta
obce.
Mandát poslankyne Jany Klubicovej zanikol dňa 18.07.2011, t.j. vyhlásenie
nastúpenia náhradníka sa musí uskutočniť najneskôr do 02.08.2011.
Mená a priezviská náhradníkov sú uvedené v zápisnici volebnej komisie vo Vlachoch.
Podľa zápisnice je náhradníčka Mirka Strmenská, ktorá pred konaním zasadnutia obecného
zastupiteľstva vyslovila svoj súhlas a mandát poslankyne prijala.

Uznesenie č. 88/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
a) ţe poslankyňa Jana Klubicová sa dňa 18.07.2011 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,
b) ţe podľa § 51, ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslankyňu obecného
zastupiteľstva ako náhradníčka:
Mirka Strmenská, ktorá vo voľbách do orgánov samosprávy, konaných dňa
27.11.2010 získala 79 platných hlasov .
2. vyhlasuje
nastúpenie náhradníčky Mirky Strmenskej

na uprázdnený mandát poslanca

Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch dňom 28.07.2011 a odovzdáva jej
osvedčenie o tom, ţe sa stala poslankyňou.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

Podhor

x

Strmenská

x

Celkom
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Sľub poslancov a odovzdanie osvedčení:
Zloţením sľubu za poslanca obecného zastupiteľstva a svojím podpisom nastúpila za
poslankyňu obecného zastupiteľstva Mirka Strmenská.c)
c) Žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí na uprázdnený
mandát poslanca OZ

Vzdaním na mandátu poslanca p. Róberta Klubicu a odmietavým postojom prijať
mandát poslanca ako náhradníci (Vlastimil Gejdoš a Marek Záruba) vznikol stav, keď obec
Vlachy v zastúpení starostu obce musí poţiadať predsedu NR SR prostredníctvom
ministerstva vnútra o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy na doplnenie
poslanca OZ.
Uznesenie č. 89/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje
a) ţe poslanec Róbert Klubica sa dňa 18.07.2011 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 mu mandát
poslanca obecného zastupiteľstva,
b) ţe podľa § 48, ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu ţe nie je náhradník na
uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vlachoch, Obec
Vlachy v zastúpení starosta obce poţiada predsedu NR SR o vyhlásenie
nových volieb do orgánov samosprávy obcí.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x
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K bodu č. 4 4 .Zriadenie finančnej komisie
a) Zriadenie finančnej komisie
Na návrh poslanca M. Hrica sa zriadila finančná komisia pri obecnom úrade Vlachy ,
ktorá bude pripravovať, kontrolovať a dohliadať na všetky finančné operácie.
Uznesenie č. 90/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
1. z r i a ď u j e
finančnú komisiu na volebné obdobie 2011-2014.
2. u r č u j e
zloţenie finančnej komisie nasledovne:
a) komisia má maximálne päť členov, z toho traja členovia musia byť poslancami
obecného zastupiteľstva,
b) predsedom komisie musí byť poslanec obecného zastupiteľstva,
c) zasadnutí komisie sa zúčastňujú hlavný kontrolór obce a starosta obce, obaja s hlasom
poradným.
3. u r č u j e
finančnej komisii plnenie úloh v súlade s rozpočtovým harmonogramom a plnenie iných
naliehavých úloh súvisiacich s finančným hospodárením obce. Finančná komisia najmä:
a) prerokováva, pripomienkuje a posudzuje návrhy rozpočtu obce,
b) kontroluje plnenie rozpočtu obce,
d) prerokováva, pripomienkuje a posudzuje návrhy rozpočtových opatrení a zmien
rozpočtu obce,
e) vyhodnocuje pripomienky k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce,

f) predkladá stanovisko na rokovanie obecného zastupiteľstva k návrhu rozpočtu obce, k
návrhom na zmeny rozpočtu obce, k návrhu záverečného účtu obce ako aj k iným
finančným a rozpočtovým opatreniam obce.
4. v o l í
a) za členov finančnej komisie
Pavol Strmenský, Peter Brezniak, Ján Podhor, Iveta Moravčíková
b) za predsedu finančnej komisie
Miroslav Hric.
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x
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b) Doplnenie kultúrno - športovej komisie

Uznesenie č. 91/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
1. u r č u j e
funkčné obdobie kultúrno - športovej komisie do konca tohto volebného obdobia.
2. u r č u j e
zloţenie a úlohy kultúrno-športovej komisie nasledovne:
a) zloţenie členov komisie má byť tvorené tak, aby v komisii mala zastúpenie kaţdá
organizačná zloţka pôsobiaca v obci v oblasti kultúry, športu, výchovy a vzdelávania
a iných voľnočasových aktivít,
b) komisia má minimálne troch a maximálne deväť členov,
c) členmi komisie musia byť minimálne traja poslanci obecného zastupiteľstva,
d) predsedom komisie musí byť poslanec obecného zastupiteľstva,

e) komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na rozvoj
kultúrno-spoločenského a športového ţivota v obci.

3. b e r i e n a v e d o m i e
ţe členstva v kultúrno-športovej komisii sa vzdali
a) Ján Švec,
b) Róbert Klubica

4. v o l í
a) za členov kultúrno-športovej komisie
Vladimír Hric, Ing. Dagmar Chvojková, Iveta Madliaková, Miroslav Hric, Jozef
Forgáč,
b) za predsedu kultúrno-športovej komisie
Michal Krčula
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

X

x
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c) Doplnenie stavebnej a územnoplánovacej komisie

Uznesenie č. 92/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
1. u r č u j e
funkčné obdobie stavebnej a územnoplánovacej komisie do konca tohto volebného obdobia
2. u r č u j e
zloţenie a úlohy stavebnej a územnoplánovacej komisie nasledovne:
a) komisia má sedem členov,

b) členmi komisie sú štyria poslanci obecného zastupiteľstva,
c) členmi komisie sú traja obyvatelia obce Vlachy, ktorí nie sú poslancami obecného
zastupiteľstva;
d) predsedom komisie musí byť poslanec obecného zastupiteľstva,
e) komisia plní úlohy najmä pri územno-plánovacích činnostiach obce,
f) komisia podáva návrhy a predkladá stanoviská k stavebným zámerom na území obce,
g) komisia kontroluje súlad stavebných činností v obci so schválenými zámermi obce,
h) komisia dáva doporučenia pre výkon samosprávnej pôsobnosti obce v oblasti
stavebníctva napr. pri ohlasovaní drobných stavieb, stavebných úprav a podobne

3. b e r i e n a v e d o m i e
ţe členstva v stavebnej a územnoplánovacej komisii sa vzdal Ján Švec.

4. v o l í
a) za členov stavebnej a územnoplánovacej komisie
Ján Podhor, Peter Brezniak, Miroslav Hric, Miroslav Poleč ml., Drahoš Berko, Roman
Droppa
b) za predsedu stavebnej a územnoplánovacej komisie
Mirka Strmenská

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci

Brezniak

Forgáč

Hric

Za

x

x

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x
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Proti
Zdržal sa

c) Doplnenie komisie verejného poriadku a životného prostredia

Uznesenie č. 93/2011/05M

Obecné zastupiteľstvo, v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
1.u r č u j e
funkčné obdobie komisie verejného poriadku a ţivotného prostredia do konca tohto
volebného obdobia.
2. u r č u j e
zloţenie a úlohy komisie verejného poriadku a ţivotného prostredia nasledovne:
a) maximálny počet členov sa stanovuje na 5 v zloţení minimálne traja poslanci
obecného zastupiteľstva,
b) predsedom komisie musí byť poslanec obecného zastupiteľstva
c) komisia sa zaoberá riešením problémov v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka (zákon
č..40/1964 Zb.)
d) komisia dohliada na dodrţiavanie práv a povinností fyzických a právnických osôb na
území obce, ktoré im vyplývajú z platných právnych predpisov SR ako aj z platných
Všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich sa dodrţiavania verejného poriadku
a starostlivosti o ţivotné prostredie.

3. b e r i e n a v e d o m i e
ţe členstva v komisii verejného poriadku a ţivotného prostredia sa vzdala Jana Klubicová.

4. v o l í
a) za členov komisie verejného poriadku a ţivotného prostredia
Ján Podhor, Michal Krčula, Jozef Forgáč,
b) za predsedu komisie verejného poriadku a ţivotného prostredia
Peter Brezniak
Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x
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e) Doplnenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Uznesenie č. 94/2011/05M
Obecné zastupiteľstvo, v súlade s ústavným zákonom 357/2004 Z.z.
1. u r č u j e
funkčné obdobie komisie pre ochranu verejného záujmu do konca tohto volebného obdobia.

2. b e r i e n a v e d o m i e
ţe vzdaním sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Vlachy zaniklo Jánovi
Švecovi členstvo v komisii pre ochranu verejného záujmu.

3. v o l í
a) za člena komisie pre ochranu verejného záujmu
Michal Krčula, Miroslav Hric,
b) za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu
Jozef Forgáč.
K bodu č. 5
Žiadosť Futbalového klubu Vlachy o dotáciu
FK Vlachy písomne poţiadal o poskytnutie finančnej dotácie na zakúpenie potrebného
materiálu a výmenu elektrického bojlera. Poslanci dotáciu pre FK Vlachy vo výške 400€ na
určený účel schválili.
Uznesenie č. 95/2011/05M
Obecné zastupiteľstva
schvaľuje
Pre FK Vlachy finančnú dotáciu vo výške 400,- € na určený účel.

Hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč

Hric

x

x

x

Krčula

x

Podhor

Strmenská

Celkom

x

x
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Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam
v celkovej dĺţke ...... hod.
Zápisnicu vypracovala: Iveta Moravčíková
Overovatelia:
Michal Krčula

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

Peter Brezniak

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

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

Vlachy dňa 28.07.2011

