Obec Vlachy
Obecný úrad vo Vlachoch

032 13 Vlachy 126
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Zápisnica č. 1/2013
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vlachy
v roku 2013
konaného dňa 20.2.2013 o 17.00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:
Ladislav Guoth – starosta obce
Poslanci:
Jozef Forgáč, Ján Podhor, Miroslav Hric, Michal Krčula, Jozef Veverica, Mirka Strmenská
Neprítomný:
Peter Brezniak - ospravedlnený
Ostatní prítomní:
Mgr. Dagmar Bruncková
Iveta Moravčíková
Ing. Marta Malíčková

odborná referentka obecného úradu
odborná referentka obecného úradu
hlavná kontrolórka obce

Otvorenie:
Starosta obce Ladislav Guoth privítal všetkých prítomných na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Za zapisovateľku určil Mgr. Dagmar Brunckovú, za overovateľov zápisnice
Mirku Strmenskú a Jozefa Forgáča.
Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, keďže na zasadnutí boli
prítomní šiesti poslanci. Všetkým prítomným poďakoval za prácu, ktorú vykonali pri
organizovaní 3. ročníka obecných Fašiangov.
Návrh programu:
1. Kontrola prijatých uznesení
2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu na roky 20132015
4. Stanovisko finančnej komisie k návrhu Programového rozpočtu na roky 2013 - 2015
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5. Schválenie Programového rozpočtu na roky 2013 – 2015
Poslankyňa Mirka Strmenská navrhla doplniť program o nasledovné body:
6. Vzatie na vedomie vzdanie sa I. Moravčíkovej a P. Strmenského členstva vo finančnej
komisii
7. Doplnenie finančnej komisie obecného zastupiteľstva Vlachy
Program zasadnutia OZ po navrhnutých doplneniach:
1. Kontrola prijatých uznesení
2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu na roky 20132015
4. Stanovisko finančnej komisie k návrhu Programového rozpočtu na roky 2013 - 2015
5. Schválenie Programového rozpočtu na roky 2013 – 2015
6. Vzatie na vedomie vzdanie sa I. Moravčíkovej a P. Strmenského členstva vo finančnej
komisii
7. Doplnenie finančnej komisie obecného zastupiteľstva Vlachy

Hlasovanie poslancov o programe zasadnutia:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 1
Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce Ladislav Guoth skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené, okrem uznesenia
č. 92/2012/05R, ktoré je aj naďalej v plnení a týkalo sa nájomnej zmluvy medzi Obcou
Vlachy a Dušanom Mozníkom (senník v Krmeši).
Uznesenie č. 1/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu prijatých uznesení z posledných zasadnutí obecného zastupiteľstva
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Hlasovanie:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 2
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2013 predložila na
zverejnenie, v zmysle platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. Marta
Malíčková. Návrh bol zverejnený na úradných tabuliach obce a na www.obecvlachy.sk.
Poslanci nemali k uvedenému návrhu žiadne pripomienky, občania si ho môžu nájsť na
uvedenej webovej adrese obce, v časti obecný úrad/hlavný kontrolór obce.
Uznesenie č. 2/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2013
Hlasovanie:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 3
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu na roky 20132015
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej
stránke www.obecvlachy.sk. Ing. M. Malíčková v stanovisku skonštatovala, že návrh
rozpočtu obce na rok 2013 a roky 2014-2015 bolo spracované na základe predloženého
návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015, bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a zákonmi, bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote, t.j.
najmenej 15 dní pred jeho schválením a vychádzal z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2013 – 2015, zverejneným MF SR dňa 15.8.2012 z vývoja hospodárenia obce v roku 2012
a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Odporučila obecnému
zastupiteľstvu návrh rozpočtu tak, ako bol predložený na schválenie. Poslanci nemali
k uvedenému stanovisku žiadne výhrady.
Uznesenie č. 3/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu na roky 2013-2015
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Hlasovanie:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 4
Stanovisko finančnej komisie k návrhu Programového rozpočtu na roky 2013 – 2015
Stanovisko finančnej komisie predniesol jej predseda a poslanec Miroslav Hric. Skonštatoval,
že zasadnutie finančnej komisie dňa 23.1.2013 bolo iniciované na základe pozmeňovacieho
návrhu na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslankyne M. Strmenskej, ktorá
namietala, že v návrhu rozpočtu na rok 2013 boli príjmy nadhodnotené a skonštatovala, že pre
správne nastavenie rozpočtu je lepšie pracovať po skončení kalendárneho roka 2012. P.
Strmenský navrhol výnos dane z príjmov, poukázaný územnej samospráve na rok 2013
v predpokladanej výške 129 tisíc Eur znížiť o sumu 3658 Eur, čo je suma, vyčlenená pre deti
z obce, ktoré navštevujú centrá voľného času. Okrem toho navrhol znížiť položku na plat
starostu obce na 16 tisíc Eur, projekty nehradiť z kapitálových výdavkov, ale z prebytku
bežného rozpočtu a znížiť sumy za materiál a služby prevádzky budovy obecného úradu
a kultúrneho domu. Následne sa ústnou formou vzdal členstva vo finančnej komisii z dôvodu
pracovnej vyťaženosti. Členstva v komisii sa vzdala aj ekonómka obce I. Moravčíková
z dôvodu konfliktu záujmov. M. Hric ďalej uviedol, že po rozprave na zasadnutí komisie boli
upravené tieto položky rozpočtu:
- Finančné prostriedky vyčlenené na plat starostu obce bol znížené o 500 Eur
- Celkové náklady na hlavného kontrolóra obce boli upravené na sumu 2025 Eura
- Údržba interiérového vybavenia budovy obecného úradu bola znížená o 500 Eur
- Dopravné náklady na vývoz komunálneho odpadu boli znížené o sumu 1000 Eur
- Dopravné náklady na vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch boli znížené
o 500 Eur
- Na správu a údržbu kultúrneho domu – energia bola znížená o 1000 Eur.
Všetky tieto pripomienky boli zapracované do návrhu a vyvesené na úradných tabuliach obce
a internetovej obecnej stránke 15 dní pred konaním tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obec Vlachy neobdržala žiadne ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu od občanov obce.
Konečný záver:
Výdavky bežného rozpočtu obce sú po úpravách vo výške 170 690 Eur. Splácanie tuzemskej
istiny z bankových úverov ostáva vo výške 10 485 Eur. Kapitálové výdavky sú v sume 5 200
Eur, kde suma zahŕňa výdavky spojené s územným plánom a projektom zateplenia materskej
školy a kultúrneho domu v Krmeši. Celkové výdavky bežného rozpočtu sú po úprave 186 375
Eur. Celkové príjmy sú vo výške 186 375,- Eur.
Po úpravách súm v jednotlivých programoch je plánovaný výsledok hospodárenia prebytkový
v celkovej výške + 10 200 Eur.
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Najväčším dlžníkom obce zostáva Ivana Halčinová, ktorej nedoplatok za nájomné
a elektrickú energiu v obecnom byte predstavuje výšku 4107 Eur.
Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schválenie návrhu rozpočtu na rok
2013. Uložila zároveň redakčnej rade Vlachanských novín, uverejniť článok k tejto
problematike.
Uznesenie č. 4/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko finančnej komisie obce k návrhu Programového rozpočtu na roky 2013-2015
Hlasovanie:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 5
Schválenie Programového rozpočtu na roky 2013 – 2015
Na základe predchádzajúceho bodu rokovania obecného zastupiteľstva sa rozvinula diskusia
hlavne na tému financovanie detí z obce, ktoré navštevujú centrá voľného času.
Poslanec J. Podhor vyslovil obavy, aby obec skutočne tieto peňažné prostriedky zo štátu
dostala a navrhol vyplatenie len 50% zo sumy, ktorú poslanci schvália a zvyšok až po
ukončení kalendárneho roka.
Poslankyňa M. Strmenská upozornila, že ak by zákon nestanovil financie na CVČ pre obce,
tak by obec mala o to nižšie podielové dane od štátu. Následne, ak neprídu podielové dane
v plnej výške, tak by sme mali percentuálne šetriť na všetkých položkách.
Starosta obce L. Guoth informoval prítomných, že ku dňu konania tohto zasadnutia obec
dostala len jednu žiadosť z CVČ z Liptovského Mikuláša, ktoré žiada dotáciu pre 4 deti.
Pracovníčka obecného úradu D. Bruncková túto informáciu doplnila o fakt, že osobným
zisťovaním sa poukázalo na skutočnosť, že z tých 4. detí, jedno dieťa v čase podania žiadosti
CVČ nenavštevovalo. Poskytovanie dotácie podľa jej slov musí byť zmluvne ošetrené tak,
aby obec mala možnosť si skutočné navštevovanie krúžkov detí skontrolovať po ukončení 1.
polroka školského roka a ak dieťa prestane aktivity navštevovať, obec by mala mať možnosť
na 50% vrátenie dotácie. Všetko je v rukách poslancov obecného zastupiteľstva, ako navrhnú
riešiť túto záležitosť, aby prostriedky, ktoré obec bude poskytovať boli skutočne poskytované
na to, na čo sú určené zákonom. Rozdala poslancom OZ pokyny k vypracovaniu všeobecne
záväzného nariadenia s tým, že na rokovaní obecného zastupiteľstva v mesiaci marec by sa
mali určiť tieto podmienky a navrhnúť aj výška dotácie na jedno dieťa tak, aby v mesiaci apríl
bolo všeobecne záväzné nariadenie aj schválené, nakoľko termín vyplatenia dotácie je koniec
apríla 2013.
Poslankyňa M. Strmenská navrhla, aby zákonom určené finančné prostriedky, ktoré nebudú
vyčerpané na CVČ ( k dnešnému dňu má obec 59 detí vo veku od 5-15 rokov, pričom pri
príspevku 62 Eur na jedno dieťa ide o celkovú sumu 3658 Eur) boli kumulované a následne
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použité pre deti, konkrétne napr. na viacúčelové ihrisko v Krmeši pred bytovkami. Poslanci
s jej návrhom súhlasili.
Okrem toho predložila nasledovný pozmeňovací návrh k rozpočtu na rok 2013:
Návrh: Zníženie položky plat starostu zo 17.000 Eur na 16.000 Eur a podľa toho upraviť aj
položky odvodov v programe výkon funkcie starostu.
Zdôvodnenie: V takto upravenej sume je zahrnutá dostatočná rezerva na zákonné zvýšenie
platu starostu (štatistický priemer x 1,65 x 12).
Poslanec J. Podhor poznamenal, že priemerná mesačná mzda zamestnanca národného
hospodárstva za rok 2012, z ktorej sa prepočítavajú platy starostov bude okolo 840 Eur, čo by
po navrhovanom znížení o 1000 Eur nestačilo. Poslankyňa M. Strmenská na tomto základe
navrhla zníženie sumy o 500 Eur.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne M. Strmenskej:

Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx dx

Hric

Krčula

Zdržal sa

Strmenská

Veverica

x

xxx

Proti

Podhor
x

x

Celkom
1
2

x

x
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Uznesenie č. 5/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje
Programový rozpočet Obce Vlachy na roky 2013
b) berie na vedomie
Vyhliadkový rozpočet na roky 2014-2015
Hlasovanie:
Poslanci
Za
Proti
Zdržal sa

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

Veverica
x

Celkom
5

x

K bodu č. 6
Vzatie na vedomie vzdanie sa I. Moravčíkovej a P. Strmenského členstva vo finančnej
komisii
Tento bod programu bol vysvetlený v bode č. 4 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 6/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vzdanie sa Ivety Moravčíkovej a Pavla Strmenského členstva vo finančnej komisii
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Hlasovanie:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

K bodu č. 7
Doplnenie finančnej komisie obecného zastupiteľstva Vlachy
Poslankyňa M. Strmenská podala informáciu o tom, že oslovila troch občanov, z ktorých
s členstvom v tejto komisii súhlasil Tibor Praštiak.
Poslanec M. Hric oslovil dvoch občanov, o členstvo v komisii záujem neprejavil ani jeden
z nich.
Zloženie komisie zostáva naďalej otvorené.
Uznesenie č. 7/2013/01
Obecné zastupiteľstvo
volí
Tibora Praštiaka za člena finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy
Hlasovanie:
Poslanci
Za

Brezniak

Forgáč
xx x dx

Hric
x

Krčula
x

Podhor
x

Strmenská

x

Veverica
x

Celkom
6

Proti
Zdržal sa

Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta obce
Ladislav Guoth. Po ukončení oficiálnej časti obecného zastupiteľstva pokračovala voľná
rozprava, týkajúca sa ďalších úloh a návrhov.
Zapísala Mgr. Dagmar Bruncková
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam v trvaní.......
Overovatelia:
Mirka Strmenská

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

Jozef Forgáč

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

Ladislav Guoth

Vlachy dňa 21.2.2013
7

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

